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॥ এই লেখকের অস্থান্ঠ গ্রন্থ ॥ 

গৌতম বৃদ্ধ রামমোহন, মহধি দেবেন্্রনাথ, বিষ্যাসাগর, মাইকেল, 
কেশবচন্ত্, ' বন্ধিমচন্ত্। বিজয়রুষ্ণ। রমেশান্তর, রাষ্ট্র ম্বরেন্নাথ, বৈজ্ঞানিক 

জগদীশচন্্, আচার্য প্রন, রবির আলো, মন্্যামী বিবেকানন্দ, শিক্ষার্তর 

আশুতোষ, নিবেদিতা, নিবেদিতা-নৈবেছ্া, শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার, 

জননায়ক জওহরলাল, দেশনায়ক স্ৃভাষচন্ত্। মর্বাধিনায়ক স্ুভাষচন্্, বীর 

সাঁভারকর, বিপ্লবী রাপবিহারী বন্ধু, বাঘ! যতীন, সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক, সেই 
বিশ্ববরেণ্য মঙ্ন্যাদী, লোকমাতা৷ নিবেদিত, স্থধীরকুমার সেন, কেমন করে 

্বাধীন হলাম, আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ, মহাচীনে নেহরু, অমর-জীবন, 
আমাদের বিষ্ভাসাগর, নানাপাছেব, কার্জলরেখা, লীলা"কন্ক, ছোটদের গৌতম 
দ্ধ, ছোটদের বার্ণার্ড শ, ছোটদের অরবিন্দ, ছোটদের ছত্্রপতি, ছোটদের 
বিবেকানন্দ, ছোটদের বন্ধিমচন্ত্র, ছাত্রদের আশুতোষ, আমাদের বীর সৈনিক, 

সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস, দিপাহী-বিদ্বোহ, বাংল! সাহিত্যের পরিচয়, 8190 
[1/60108, 001 3100118, 59/10101 /১01190018008. 

॥ পরবর্তী গ্রস্থ ॥ 

অরবিন্দ ও অগ্নিযুগের বাংলা 



ত্বাধীনতার বেদীযূলে আত্মসমপিত প্রাণ, 
বাংলার স্বদেশীযুগের জাতীস্মতাবাদী নেতা 

শু 

বাংলার প্রথম অসহযোগী নেতা 

শ্যামস্থন্দর চক্রবতাঁর 
পূর্ণ্য স্বতিতে । 



কালের কষ্টিপাথরে দেশবনধু চিত্তরঞ্ন দাশের অত্যাশ্চর্য জীবন যে গভীর 
রেখাপাত করে গিয়েছে 1 স্বীকার করতেই হবে। তারতবর্ষে ম্বাধীনতা 

সংগ্রামের ইতিহাসে “দেশবন্ধু' একটি অবিশ্মরণীয় নাম। অবিশ্বরণীয় ও 

অতুলনীয় । ইতিহাম যদি অমরত্বের পাদগীঠ হয়, তাহলে এতিহাসিক 
বলবেন এই পাদগীঠে (দশবন্ধুর স্থান আছে। কারণ তিনি সত্যিই অমরত্ব 

লাভ করেছেন। 

এই শতকের গ্রথন পচি. বছর কালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাঙালী চিত্তরঞ্চন 

দাশ। আবার এই সময়কার ভারতবর্ষে তিনিই ছিলেন একটি স্থদংহত 

রাজনৈতিক চিন্তার গ্রবর্তক। এই পর্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেকগুলি 
ৃষ্ঠাই গ্রক্কতপক্ষে এই মানুষটির জীবনের কাহিনী ও সেই সঙ্গে 
সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তনের পরিচয়সহ পূর্ণ থাকবে। 

দেশগ্রেমই ছিল তাঁর মকল রাজনৈতক চঠি্তা-ভাবন! ও কর্মপ্রয়াসের মূল 

প্রেরণা । তার সেই দেশপ্রেমের সঙ্গে মিলেছিল অভিনব লোকতান্ত্রিক 

দৃ্টিঙ্গী। তাঁর জীবনের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবেই গ্রণিধানযোগ্য। 

আমরা জানি, দেশের রাইরীয় স্বাধীনতাই তার কাছে ছিল একমাত্র 

সতা এবং এই সত্যের সাধনে তিনি তার ্বশ্নকালস্থায়ী রাজনৈতিক জীবনে 

যে অপূর্ব কৌশল ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, আজ প্যস্ত তার 
একটা সঠিক মূল্যায়ন হয় নি বললেই চলে-__যদিও দেশবন্ধু সম্পর্কে জীবনী- 
গ্রন্থের অভাব নেই। এই গ্রন্থে তাই তীর রাজনৈতিক জীবনের কথাই বিশেষ- 

ভাবে আলোচিত হয়েছে । 

৯৪, বাগুই আটি রোড মণি বাগচি 

দক্ষিণ দমদম 
কলিকাতা-২৮ 
নতেতয়, ১৯৬৯ 



প্রথম থণ্ড 

১৮৭০-১৯১৬ 

জাগরণ 

ভাবনা ছাড়িন্থ তবে, এই দীড়াইনছ্ধ আমি 

যে পথে লইতে চাও লয়ে যাও অস্তর্ামী | 





ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ 





চিত্বরঞ্জন দাশ 
ঠ 

মহাত। গান্ধী 

তিনি শত যুদ্ধের বিজয়ী বীর ছিলেন। 

১৯১৯ সালে পাঞ্জাব তাস্ত সমিতিতে প্রথম এই মাহুষটির সঙ্গে আমার 
সত্য পরিচয় ঘটে। আমি সমিতিতে ত্রস্ত অস্তঃকরণে সনোহ-সঙ্ুলচিতে 
যোগ দিয়েছিলাম । কারণ, তফাৎ থেকে তার ব্যারিম্টারির যশ ও প্রচুর 

অর্থোপার্জনের খ্যাতি আমার কর্ণগোচর হয়েছিল; তিনি মোটরকারে পত্বী 
ও পরিবারবর্গসহ এসেছিলেন এবং রাজার হালেই থাকতেন, প্রথমটা এসব 

দেখে আমি অবস্ খুব খুশি হই নি। হান্টার তদন্তের যূল সাক্ষ্যগুলির সম্বন্ধে 
বিচার করাই আমাদের মিলনের উদ্দেস্ট ছিল। আমি দেখেছিলাম যে, 

আইনের মারপ্যাচ বুঝতে, সাক্ষীকে জেরা করে নাজেহাল করতে, এবং 

সামরিক আইনমম্মত শাসন-প্রণালীর দোষগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে 
দিতে তীর অদাধারণ ক্ষমত। ছিল। আমার উদ্দেশ্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল, আমি 

মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম কিন্তু দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হইবার পর 

আমার মকল সন্দেহের অবসান হলো এবং আমার আশঙ্কাও দূর হলো । তিনি 

েন যুক্তির অবতার ছিলেন এবং আমার যা বলবার ছিল তা! খুব আগ্রহের 
সঙ্গেই শুনলেন। ভারতের প্রসিদ্ধ লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পঞ্চিত হওয়া, 
সেই আমার প্রথম । দূর থেকে কেবল নামেই আমাদের চেনা-পরিচয় ছ্িল। 
কংগ্রেসের ব্যাপারে ইতিপূর্বে আমি বড় একটা সংশ্লি্ই ছিলাম না। দক্ষিণ 
আফ্রিকার জন্ত লড়েছিলাম বলেই আমার একটু আধটু যা নাম ছিল। কিন্ত 
আমার মহযোগিগণ সকলেই আমার সঙ্গে খুব অসঙ্কোচভাবে মেশামেশি 

করেছিলেন এবং সবচেয়ে বেশি মিশেছিলেন ভারতের এই বরেণ্য সন্তানটি । 

আমিই তাস্ত-দমিতির সভাপতি ছিলাম এবং আমাদের মতেরও প্রায় এক্য হয়ে 
আপছিল, তথাপি তার প্রতি যে আমার সাঁযান্ত একটু মন্দেহ জেগেছিল সেটুকু 
সুর করবার জন্ত তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোরিত হয়ে এগিয়ে এসে বললেন, “হি 



কোথাও আপনার সঙ্গে আ্ীর মত'ন! মেলে সেখানে আমার ঘা বলবার আছে 
তা আমি বলব, তবে এটা স্বিক্বাজীনতধন ষে। বিচারে যা সিদ্ধাস্ত হবে তা আমি 
মাথ! পেতে নেব । তার কথা গুনে, এমন যোগ্য সহযোগী পাবার সৌভাগ্য 
লাভ করেছি ভেবে বুক যেন গৌরবে ভরে গেল; তেমনি আবার নিজের 
মনের ক্ষুপ্রতার কথ! মনে পড়াতে একটু যেন নিজেকে ছোট ভাবতে লাগলাম-_ 
কারণ আমি তো! মনে মনে জানতাম ষে, ভারতীয় রাজনীতিতে তখন আমি 

একজন শিক্ষানবীশ বললেই চলে। ন্থৃতরাং সকলের সম্পূর্ণ বিশ্বানভাজন হবার 
আশা করাই আমার পক্ষে ছরাশ] ! কিন্তু দস্তরমতো! কাজের কাছে ছোট বড় 
বিচার মেই | কারণ রাজাও যখন তার কোন চাকরের উপর কোন বিষয়ের 

সম্পূর্ণ বিচার ভার দেন তখন তার বিচারই তিনি মেনে নেন, আমার অবস্থাও 
ছিল অনেকট এই রাজবাড়ির ভূত্যের মতো, এবং একথ! লিখতে গর্বে আজ 

আমার হৃদয় ভরে উঠছে যে, আমার সহযোগীর মধ্যে চিত্বরঞঙন দাশের চেয়ে 

বেশি প্রাণ খুলে আমাকে কেউই মেনে নিতে পারেন নি। 

তারপর অমৃতসরের কংগ্রেঘ” সেখানে আর আমি আদবকায়দার দাবী 

করতে পান্ধি নি, কারধ সেখানে আমন! ছিলাম প্রতিপক্ষ । জাতির মঙ্লার্থে 

প্রতোকেই নিজ নিজ ক্ষমতান্ছসারে লড়তে গিয়েছিলাম । এখানে সহজে 

কেউই নতি স্বীকার করতে পারেন না, তবে দলের খাতির বা ঘুক্তিতর্কের কথা 

ছিল হ্বতত্র। কংগ্রেসের মঞ্চে দাড়িয়ে এই প্রথম যুদ্ধ করতে আমার ভারি 

আনন্দ হয়েছিল। মালবাজী একবার একজনের সঙ্গে তর্ক করছেন, একবার 

একে অঙ্থরোধ করছেন, এমনি কষে তিনি সমতা রক্ষা করছিলেন । সভাপতি 

মতিলালদী ভেবেছিলেন যে, সব বুঝি শেষে ফেঁসে গেল। লোকমান্ত আর 

ঘেশবন্ধুকে নিয়ে মি বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন- 

সংস্কার সম্বন্ধে তাদের ছুই দলের অনেকটা মিল ছিল এবং বাকিটুকুর জন্য অপর 
দলকে ত্বমতে আনবার জন্ত তীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু কেউ কাউকে 
ঠিকমত রাঙ্ী করাতে পারছিলেন না । সকলেই ভাবছিলেন যে, শেষটা বুঝি 
একটি বিষ্বোগান্ত দৃষ্ট হয়ে দাড়াবে । আলি ভাইদের আমি জানতাম এবং 

ভ্বালবাসভাম--যদিগ এখন তাঁদের ধতটা! জানি ততটা! তখন জানতাম নাঁ- 

ভারা তখন আমাকে দেশবন্ধুর প্রস্তাব সমর্থন করতেই অন্থরোধ করেছিলেন। 

লহিতিতে খা করেছেন এখন ধেন লেট ন$ঈ করবেন না। আবি কিন্ত তখনো 



ভালরকম বুঝতে পারছিলাম না, এমন সময় জয়বামদাম দৌলতয়াম নামক এক 

সিন্ধুবাণী এগিয়ে এসে লবদিক রক্ষা করলেন$ আমি তাকে ভালরকষ 

চিনতাম না। কিন্তু তার মুখে-চোখে এমন একটা কিছু অস্বাভাবিক ছিল 
ঘাতে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি এক টুকরো কাগজে আপোবজনক 
কয়েকটি প্রস্তাব লিখে আমায় দিলেন, আমি সেগুলি পড়ে দেখলাম যে সেগুলি 
সত্যিই উত্তম এবং সেটা দেশবন্ধুকে দিলাম । তিনি পড়ে বললেন, “হ্যা, এতে 
'আমি রাজী হতে পারি ঘদি আমার দল এতে স্বীকৃত হন ।” দলপতির পক্ষে দলের 

এই আহ্থগত্য স্বীকার-_দলকে খুশি রাখার চেষ্টা যে তাঁর কত বেশি ছিল, তা 
'এ থেকেই বেশ বোঝা! যায এবং লোকের উপর যে আশ্চর্য প্রভাব তিনি বিস্তার 

করতে পারতেন এই-ই তার গৃঢ় কারণ ছিল। ক্রমশঃ সেই কাগজটি অনেকেই 
দেখলেন। এসব ব্যাপার শ্রেন-চক্ষু লোকমান্যের দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। বেদী 
থেকে মালব্যজীর বক্ততান্রোত ভাগীরথী প্রবাহের মতো! গল্ভীরনাদে প্রবাহিত 
হচ্ছিল, আর আমরা সবাই এক টুকরো! কাগজ নিয়ে তখন জাতির ভাগ্য- 

নির্ণয়ে ব্যস্ত ছিলাম । লোকমান্ত বললেন, “আমি ও দেখতে চাই না, দাশ দি 

ওট1 অন্থমোদন করে থাকেন, তবে আমার অন্থমোদনও হয়ে গিয়েছে” 

আলব্যজী তা গুনতে পেয়ে কাগজখান! আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঘোষণা 
করলেন যে, আপোষ হয়েছে--অমনি চারদিক থেকে এমন আনন্ধধ্বনি উঠল 

যে, কান বালাপাল! হয়ে যায় আর কি। এসব ব্যাপারের সব খ,টিনাটি বলবার 
উদ্দেশ্য এই ষে, এর ভিতর দাশের মহত্ব, তার দলপতিত্বের সর্বাপেক্ষা অধিক 

যোগ্যতা, কার্ষে দৃঢ়তা, বিচারে যুক্তি মনুনার স্বভাব এবং দলের প্রতি অন্থরুত্তি 
প্রদৃতির প্রমাণ পাওয়] যার। 

তারপরের সব কথা_ জু, আমেদাবাদ, দিল্লী ও দাজিলিং-এর কথা। 

দ্ুহতে তিনি ও মতিলালজী আমাকে তাদের মতে আনবার জন্য এসেছিলেন 
তখন তারা যেন ছুটি যমজ ভাই হয়ে দাড়িয়েছিলেন কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী 
ছিল বিভিন্ন । তারা আমার সঙ্গে অনৈক্য সহ করতে পারতেন না, তা যদি 

করতেন তাহলে আমি তাদের পচিশ মাইল তফাতে যেতে বললে তীর পঞ্চাশ 

মাইল দূরে চলে যেতেন । 

কিন্ত দেশের মঙ্গল যেখানে জড়িত, সেখানে তার! অতি প্রিয় বন্ধুকেও 
কোন কারণে ছেড়ে দিতে পারহেন না। আমাদের একরকম আপোষ হলো-_. 

আমর! বেশ গ্রাণ খুলে খুশি হতে পারলাম না কিন্ত তা বলে নিরাশও হই নি। 



আময়া পরস্পরকে জয় করবার জন্ত প্রাণপণ করছিলাম । তারপর, আবার 

আযেদাবাদে সাক্ষাৎ | দেশবন্ধু গ্রস্ত হয়েই এসেছিলেন এবং কুটকৌশলীর 
মতে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন_-তিনি আমাকে চমৎকার হারিয়ে 

দিলেন । তিনি বেচে থাকলে তার কাছে আরো কতবার হক়্ত হারতাম এবং 

আনন্দ পেতাম। কিন্তু ভূর্ভাগ্য যে, আজ আর তিনি শরীরী নন। দিল্লীতে 

আবার সাক্ষাৎ করা আবশ্বক হলো, দেখানে তার তীষণ দংস্টা ও মধুর কান্তি 
নিয়ে পণ্ডিত মতিলাল আর বিনয়নত্র দাশ-যদিও বাইরের লোকে তীর বাইরের 

দিকট! দেখে তাকে অনেক সময় উদ্ধত বলে ভুল করতো _রাজীনামার থসড় 

প্রস্তত করপ্েন এবং অনুমোদিত হলো । এই চুক্তিবন্ধন এক্ষণে একজনের 

সত্যুতে চিরদিনের জন্য অচ্ছেচ্চ হয়ে গিয়েছে। 
দাজিলিং-এর কথা বলব- একটু পরেই। তিনি প্রায়ই আত্মার শক্তি 

সম্বদ্ধে অনুশীলন করতেন এবং বলতেন যে, ধর্ম সম্বন্ধে তার ও আমার সঙ্গে 

কোনরূপ ঘৈধ নেই। তিনি স্পট না বললেও হয়ত যনে করতেন ষে, 
আমাদের উভয়ের ধর্মবিশ্বামের মধ্যে এঁক্য দেখতে পাবার মতো! কবিত্ব আমাতে 

ছিল না। আজ বুঝতে পারছি তীর অন্ুমানই ঠিক? কারণ দাজিলিং-এ যে 

পাঁচদিন আমি ছিলাম, তার প্রত্যেক কাজেই তিনি প্রমাণ করতেন যে, তিনি 
ধর্মে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কেবল মহৎ ছিলেন না, উপরন্ত সৎ 

ছিলেন এবং দিন দিন তার সদাচরণ বর্ধিত হচ্ছিল। কিন্তু আজ আর নয়, এই 

পাচদিনের স্থিতি নিয়ে আমি পরে আরো! কিছু বলবো । লোকমান্তের মৃত্যুতে 

আমি নিঃসঙ্গ, দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, এমন কি আজো! তার আঘাত সামলাতে 

পারি নি। কিন্তু দেশবন্ধুর তিরোধানে আমার অবস্থা আরে! খারাপ হয়ে 
ধাড়িয়েছে। কারণ লোকমান্তের পরলোকগমনের সময়ে দেশে হিন্দুমুসলমানে 

এক্য ছিল এবং সকলের প্রাণে আশা ভরসাও খুব ছিল, তখন যেন আমা 

যুদ্ধের জন্য প্রস্ভত ছিলাম, কিন্ত আছ ৯ 

শুধু বাংলাদেশের উপর নয় সমগ্র ভারতবর্ষের উপর দেশবন্ধুর অসীম প্রভাব 
ছিল। ভারতের জনসাধারণের তিনি প্রিয় ছিলেন। তার অসাধারণ ত্যাগ 

ছিল। তীর উদারতারও সীম! ছিল না। তার প্রেমময় হম্ত সকলকে গ্রহণ 

করবার জন্তই প্রসারিত ছিল। তিনি যেরূপ মহাপ্রাণ ছিলেন, তেমনি নির্ভীক 

ক ইক্বং ইত্য়া, ২$লে জুন, ১৯২৫ 



ছিলেন। তার জন্মভূমির প্রতি তার অপরিসীম অন্রক্কি ছিল। তিনি দেশের 
জন্য জীবন দান করছিলেন । তিনি অপরিসীম শক্তিশালী দলগুলিকেও সংঘত 

রেখেছিলেন । তার অদম্য উৎসাহ ও ধের্ধের প্রভাবেই তিনি তার দলকে 

শক্তিশালী করেছিলেন । এই অপরিলীম উদ্যমের জন্যই 'তাকে জীবন দান 

করতে হলো । এই স্বেচ্ছার ত্যাগ--অতি মহান্। তার এই গৌরবঙ্জনক 
মৃত্যুতে কি সমন্ত অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ দুরীভূত হবে না? যে অগ্নিতে দেশবন্ধুর 

নশ্বর দেহ ভম্মীভূত হয়েছে সেই অগ্নিতেই যেন এই নশ্বর অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং 
ভয় ভন্মীভূত হয়ে যায়। দেশবন্ধু হিন্দু-মুসলমান মিলনের অন্রাগী ছিলেন 

এবং তাতে বিশ্বাস করতেন। তিনি নিতান্ত সংকট সময়েও হিন্দু ও 

মুসলমানকে সম্মিলিত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার চিতাগ্রি কি আমাদের 

অনৈক্যকে ভল্মীভূত করতে পারে ন1? দেশবন্ধুর স্বপ্রকে সফল করে তুলে শ্বরাজ- 
সৌধের শিখরে আরোহণ করা সম্ভবপর না হলেও অস্ততঃ এর সোপানে অবিলম্বে 

কয়েক পদ অগ্রনর হয়ে তাঁর জীবনের একমাত্র আকাজ্জাকে সফল করে তুলবার 
দায়িত্ব আমাধিগকেই অর্থাৎ শিক্ষিত ভারতবাসীদিগকেই গ্রহণ করতে হবে। 
তাহলেই আমরা হ্বদয়ের অন্তস্তল হতে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণ। করতে পারব ষে, 
“দেশবন্ধু মরেন নি- দেশবন্ধু চিরজীবী হোন ।” * 

* ফরওয়ার্ড, ১৯শে জুন, ১৯২৫ । 



“আমি সেই সময়ের অপেক্ষা করিতেছি যখন আমরা আমাদের অভীষ্ট 
সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব। আমি সেই সময়ে নশ্বর দেহে বীচিয়া থাকি 
আর না থাকি, আমার সন্তান-সন্ততি জীবিত থাঁকুক কি না থাকুক, কিন্তু 

আমি দেখিতেছি অদূর ভবিষ্বাতে ভগবং-প্রণাদে আমরা এমন শক্তি লাভ 
করিব ঘে এক মহিমান্বিত জাতিরূপে আমরা সকল এশ্বর্ষে ভূষিত হইয়া 
সমস্ত পৃথিবীর সন্মুবীন হইতে সক্ষম হইব। এই আমার ব্রত, আমি 
বিশ্বাস করি, ভগবান এই ত্রতের উদযাপনে আমাকে এখানে নিয়োগ 

করিয়াছেন। যদি এই সংগ্রামে মৃত্যুকেও আমার আলিঙ্গন করিতে হয় 
তাহাতেই বা কি আদেযায়? এই দেহ পঞ্চতৃতে মিশিয়া যাইবে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু আবার আসিব, আবার সমন্ত শক্তি দেশের কার্ধে 
নিয়োগ করিব, যে পর্যস্ত সিদ্ধিলাভ না হয়, আবার এইভাবেই দেহপাভ 
করিব |, 

_দেশবন্ধু (১৯১৮) 



॥ এক ॥ 

ইতিহাসের মহাবীর দেশবন্ধু | 
বিধাতার একটি প্রেক্ষণীয় চরিত্র-স্থত্টি তিনি। 
উন্নত গগনচুন্ী শৈলশৃঙ্গের মতো তার বহুভঙ্গিম চরিত্র সকলের 

উর্ধে অবস্থিত । 

তর সমগ্র জীবনটা যেন বৈষ্বের আত্মাহুতি__সর্বেশ্বরের চরণে 

সর্বন্ব সমর্পণ । 

সেই জীবনের কাহিনী বলবার আগে, অথবা সেই চরিত্রের মহিম। 

উপলব্ধি করবার আগে, তার একটা প্রাথমিক রূপরেখা আকবার চেষ্টা 

করবো । তার লোকাস্তর গমনের পর সুদীর্ঘ কাল, প্রায় অর্ধশতাবদী 

বললেই চলে__অকিক্রান্ত হলো । আজ বোধ হয় আমর! তার 
প্রতিভার একটা হিসাব-নিকাশ করতে পারি। দেশবন্ধুর জীবন ও 

তার রাজনৈতিক আদর্শ বা মতবাদের একটা সঠিক মূল্যায়ন আজ 
হওয়া দরকার, কারণ তার জীবিতকালে অনেক বিষয়েই আমর! তাকে 
তুল বুঝেছি এবং অন্যকেও ভুল বুঝিয়েছি। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই 
আমরা এই রূপরেখা আকবার প্রয়াস পাব, কারণ দেশের মকালীন 

রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে বাদ দিয়ে তার 

বিষয়ে কিছু আলোচনা কর! নিক্ষল | উইল ডুর্যাণ্ট বলেছেন, “221) 
19 0) 17726] 01 10180010.+% আমর! জানি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা” 

সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায় রচনা করেছেন দেশবন্ধু। 
তিনি ইতিহাসের মহাবীর, কারণ তিনিই যুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে 
একটি বিশেষ অধ্যায়ের শর্ট । 

৬ 71761655055 ০01 £55/079 : ঢা!]] [002506. 



২ দ্রেশ বন্ধু 

কোনো মানুষের মহত্বের বিচার করতে হলে দেখতে হয়, তিনি 

কোন্ উদ্দেশ্য সাধনে নিজের শক্তি প্রয়োগ করেছেন, সমস্ত শক্তি 

তাতে প্রয়োগ করেছেন কিনা এবং সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগের 
সনস্ত বাধা বিনষ্ভ করেছেন কিনা । আমরা দেখেছি, দেশবন্ধু 

ভারতবর্ষের স্বাধীনত। চাইতেন । এটা তার পরিণত বয়মের অভিব্যক্তি 

ছিল না। তার জীবনেতিহাসেই দেখা যায়, বিলাতে ছাত্রাবস্থায় তিনি 
ভারতবিদ্বেষী ইংরেজদের আচরণের প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করেন নি। 

তিনি চিরকালই স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। প্রথম জীবনে ব্বয়ং 

স্বাধীনতা-সংগ্রামে গ্রতাক্ষভাবে লিপ্ত না থাকলেও, ধার! সেই উদ্দেশ্যে 
কাজ করতেন তাদের নধ্যে নেতৃস্থানীয় অনেককেই তিনি আথিক ও 
অন্তবিধ সাহাযা করতেন । দেশের নানাবিধ রাজনৈতিক প্রচেষ্টার 

সঙ্গে তার বরাবরই যোগ ছিল, এমন কি দেশের রাস্ত্রীয় পরাধীনত। 
দূর করবার আন্তরিক ইচ্ছাও তিনি পোষণ করতেন । ১৯২০ সনের 
আগে গান্ধীর নেতৃত্বে দেশে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ না হওয়া 

পযস্ত তিনি অবশ্য দেশের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন 
নি। বারিস্টারি পাস করার পর তিনি কম-বেশি কুড়ি-পচিশ 
বছর অর্থোপার্জনে ও সাহিত্যচর্চায় অতিবাহিত করেন। তারপর 
তিনি যখন রাষ্ীয় প্রচেষ্টায় ঝাপ দিয়ে পড়লেন তখন আইনব্যবসায় 
চিরদিনের মতো পরিত্যাগ করেন এবং তখন থেকেই তার সময় ও 

শক্তির উপর স্বদেশ ও স্বজাতি ভিন্ন অপর কারো দাবী ছিল না । 

সবন্ব, এমন কি নিজের জীবন পধন্ত, আহুতি দিয়েই তিনি যেন 
দেশের রাষ্ত্ীয় পরাধীনতা দূর করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ঠিক 
এইভাবে তার আগে আর কোন নেতাকে আমর! পাই নি। সবত্যাগী 

দেশবন্ধু তার সর্বস্ব দিয়ে ভারতের মুক্তি-খণ শোধ করে নেতৃত্বের 
একটা নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন । রাজনীতিতে ঝাপ দেওয়ার 
আগে তিনি প্রায়ই বলতেন--“সবন্ধ বিসর্জন দাও, নইলে এ খেলার 
দরকার নেই। এ উপলব্ধি কোনো স্ুযোগ-সন্ধানী বা পেশাদার 



দেশ বন্ধু ৩. 

নেতার নয়, সর্বতোভাবেই এ ছিল একজন সর্বত্যাগী সাধকের 

উপলব্ধি। নিছক গলাবাজির রাজনীতি বা আবেদন-নিবেদনের 

রাজনীতির দিন তখন শেষ হয়ে এসেছে । ইতিহাসের সেই ক্রান্তিলগ্নে 
প্রয়োজন হয়েছিল এমন একজন নেতার ধার মধ্যে দেখা যাবে যুগপৎ 
অনিধাণ প্রাণবহিট আর বৈষুবের আত্মাহুতি । সেই প্রত্যাশিত 

নেতাকে আমরা পেলাম দেশবন্ধুর মধ্যে । 

হৃদয়ের অনন্ত এই্বর্ষে বিভাসিত তার মূত্তি। 

মুক্তির যন্ভরশালায় তিনিই ছিলেন একনিষ্ঠ তাপস । 

আত্মপ্রত্যয়ের জ্যোতিময় পুরুষ । 
পুরুষাকারের মৃত্ত বিগ্রহ । 

বাঙালীর ইতিহাসে তিনিই ছিলেন সেদিন সবভারতীয় নেতৃত্বের 

একমাত্র অধিকারী পুরুৰ। ভারতের রাজনীতিতে অসম্ভবকে তিনিই 
সম্ভব করেছেন_ দুর্বার শক্তিতে তিনি দ্বৈতশাসন অচল করে শাসক- 

জাতির গ্রাণে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন । কৌশল ও দূরদিতায় 
সার্থক তার রাজনৈতিক প্রতিভা । তার সত্বার শিকড়ে ণিকড়ে 

কেপে উঠত প্রাণের চাঞ্চল্য আর তার মনের তন্্ীতে সর্বদা অনুরণিত 

হতে। বাঙালীর বৈশিষ্ট্য । ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে 
যেদিন চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতিরূপে বাংলায় ভাষণ দিলেন সেই দিনই 

বাঙালী জেনেছিল-__দিন আগত এ । বন্দরের কাল শেষ হয়েছে, 
এবার ঘটবে এক নতুন কাণগ্ডারীর আবির্ভাব যিনি মাতৃমুক্তি পণ করে 

সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি 
চিত্তরঞ্জন মামুলী বক্তৃতা দেন নি-_তীার সেই “বাংলার কথা” ভাষণটি 
বাঙালীরই মর্মের কথা ছিল-_তা৷ ছিল জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতার 
সমন্থিত এক মহান্ বাঁণী। এই ভাষণেই তিনি আবেদন-নিবেদন 
নীতি বর্ন করে রা্ত্ীয় ক্ষমতা দাবী করবার কথাও বলেছিলেন । 
তার “বাংলার কথায় বাঙালী সত্যিই শুনেছিল সংকল্পের শুভ 
শহ্ঘধ্বনি | 



৪ দেশ বন্ধু 

দেশবদ্ধুর জীবন যেন একটি অসমাপ্ত কাব্য । তথাপি এমন 

মহোত্বম জীবন-বিন্যাস রাজনীতিক্ষেত্রে আগে তে। নয়ই, পরেও 

আমরা আর দেখলাম না । তাঁর নেতৃত্বের পিছনে ছিল একটা গভীর 

আদর্শবাদ। তার সেই আদর্শের ভিত্তি ছিল নবীন জাতীয়তাবাদ 

যার প্রবনতা ও প্রচারক ছিলেন টিলক-বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ । ধর্মভিত্তিক 
এই জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ থেকে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক । 
এইটাই ছিল চিন্তরঞ্জনের প্রেরণা ও শক্তির উৎস। তাই না তিনি 

আনতে পেরেছিলেন দেশজোড়া একটা কর্প্রাবন ও ভাবোম্মীদনা 

অর্থাৎ 0577200150 ও 6010001791] 10062190101)যাঁর তুলনা 

ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে বিরল বললেই হয় । সম্ভবত 
এই একটি কারণেই তিনি অত অল্পসময়ের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের 

রাজনীতিতে অমন প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা গান্ধী 
স্বয়ং স্বীকার করেছেন। শুধুকি কর্মপ্লাবন বা ভাবোন্সাদনা ? না, 

তা নয়৷ সেই সঙ্গে বলিষ্ঠ হাতে গড়ে তুলেছিলেন একটি বিরাট সংগঠন, 
কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে যা ছিল তখনো পর্যস্ত কল্পনাতীত | 

পুজীভূত ভাব নিয়ে ইতিহাসে এক-এক যুগে এক-একটা আদর্শ 

দেখা দেয়। কিন্তু সেই আদর্শ সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে এক-একজন নেতার 

কর্মশক্তির মধ্যে । তার সময়ে দেশবন্ধু ছিলেন এমনি একজন 
শক্তিমান নেত! । 

নেতা তিনিই যিনি অনুভব করতে পারেন ইতিহাসের প্রাণম্পন্দন 
আর ধার দৃষ্টি প্রসারিত হয় বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত । 
দেশবন্ধু এই শ্রেণীর নেতা । আদর্শকে রূপায়িত করার কৌশলটা 
তার আয়ত্ত ছিল বলেই না তার স্বললকালস্থায়ী রাজনৈতিক জীবনে 

তিনি বিপুল কর্মের আবর্ত স্থ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন । নেতার 
আবিতীব ঘটে এঁতিহাসিক প্রয়োজনে । সেই প্রয়োজনকে স্ষ্টি করে 
পারিপান্থিক ঘটনাবলী । মে নেতৃত্বের জয়রথ ছুটে চলে বিরামহীন 
সংগ্রামের পথে । যে পটভূমি, পরিপার্্ব ও এঁতিহা থেকে দেশবন্ধুর 
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আবিভাব ঘটেছিল তার বিস্তারিত আলোচনা আমরা যথাস্থানে করব। 
এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ইতিহাসের এক সংকট 
কালে দেশবন্ধু ছিলেন জাতির সেই প্রতাশিত নেতা ধার কর্মসাধনায় 
রাজনীতি পেয়েছিল একটা নতুন ব্যপ্ধনা আর আমাদের জাতীয় 

জীবনের মরা-গাঙে ছুকুল প্লাবিত করে ডেকে উঠেছিল বান। পরিপূর্ণ 
নেতৃত্ব বা 0017771505 198 0615117) বলতে যা বুঝায়, দেশবন্ধুর 

মধ্যে আমরা তাই প্রত্যক্ষ করেছি। এই নেতৃত্বের সম্পূর্ণ ইতিহাস 
আজে লেখা হয় নি। ভবিষ্যতের এতিহাসিক যখন দেশবন্ধুর অসাধারণ 
নেতৃত্বের বিকাশ ও পরিণতির কথা৷ লিপিবদ্ধ করবেন তখন তিনি যেন 

বিশেষভাবেই স্মরণ রাখেন যে, প্রতিভার সঙ্গে হৃদয়ের স্বাভাবিক 
সম্মিলনের ফলেই বাংলার মাটিতে এই নেতৃত্বের উদ্ভব হয়েছিল । 

অনেকের বিশ্বাস যে, দেশবন্ধু দেশের কাজে ব্রতী হন মাত্র তার 

জীবনের শেষ ভাগে । এই ধারণা সতা নয়। তার নধ্যে স্বদেশের 

সাধনা ও সভাতার প্রতি ফৌবনকাল থেকেই একটা তীব্র গভীর 
অনুরাগ ছিল । এটা যদি না থাকত, তবে অমনভাবে সর্বম্থ ত্যাগ 

করে দেশের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করতে পারতেন কিন! সন্দেহ । 

শুধু তাই নয়। বিপিনচন্দ্রের মতে, “চিত্তরঞ্জনের স্বভাবসিদ্ধ স্বজাতি- 
প্রীতিই ক্রমে তাহাকে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যে সামান্য যোগ ছিল, 
শেষ জীবনে তাহা একেবারে ছিন্ন করিয়া গ্রচলিত গতানুগতিক হিন্দু 
সমাজের দিকে টানিয়! লইয়াছিল। তাহার হিন্দুত্য এবং স্বরাজ- 
সাধনা, দুই-ই এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই চাবি দিয়াই 
তাহার শেষ জীবনের হিন্দুত্বের ও দেশচর্যার নিগৃঢ় তত্বটি উদঘাটন 
করিতে হয়।' বস্তত, দেশবন্ধুর মহিমান্থিত জীবনেতিহাসের এই 

সত্যটা উপলব্ধি করতে না পারলে তার বহুমুখী কর্ম ও চিন্তার ধারা 
ঠিকভাবে অনুসরণ করা যাবে না। 

প্রকত দেশসেবক ছিলেন বলেই ন! দেশবদ্ধু হতে পেরেছিলেন 
যথার্থ দেশনেতা। এইখানেই সবার নেতৃত্বের গৃঢ মর্মরহস্ত । যখন 
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ঝাপ দিলেন তখন থেকে তার জীবনের গতি একটিমাত্র খাতে বইতে 
থাকে_্বজাতির শক্তিহীনতা ও অধিকারহীনতা দূর করে স্বদেশের 
সকল কাজে তাদের অধিকার স্থাপন । এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য নিয়োজিত করেছিলেন তিনি তার সমস্ত শক্তি। সেই শক্তি 
ছিল যুগপৎ জাগরণ ও বিস্ফোরণ । দেশের সেবক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
চিত্তরঞ্জন তার দীর্ঘকালের বিলাস-ব্যসনের অভ্যাস পরিত্যাগ 

করেছিলেন । দেশ-সেবা তিনি গ্রহণ করেছিলেন ব্রত হিসাবে । 

তাই নাতার এতকালের সধত্বল।লিত সুখের বাসনা, ভোগবিলাসের 
মোহ- সব তুচ্ছ হয়ে গিরেছিল সেই কঠিন ব্রতাচরণের সঙ্গে সঙ্গে । 
তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল ধন-সম্পদের আকাত্ক্ষী, এমন কি আত্মায়স্বজন, 
পুত্র-পরিজন পধন্ত | 

আমাদের শাস্থে বলা হয়েছে, দৈবই মানুষের ভাগা নিয়ে 

অচিন্তানীয় লীলা করে থাকে । এই তন্বটাকে না জানলে জীবন- 

রহস্যের স্বরূপ বোঝা যায় না, সমাধানে পেইছান যায় না। দেশবন্ধুর 
জীবনটা এরই একটা বিম্ময়াবহ নিদর্শন । তা নইলে অমন চকিতের 

মধ্যে, কে কল্পনা করতে পেরেছিল, তিনি হবেন আমীর থেকে ফকির, 

বিলাসা থেকে সন্নাসী, তার্কিক থেকে প্রেমিক, ভোগী থেকে ত্যাগী ? 
সব্যসাচী ব্যবহারজীব গ্রহণ করলেন নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম, নামলেন 
পথের ধূলায়। রসারোডের সেই মোহ-ঘুমপুরী সত্যিই সেদিন শিউরে 
উঠেছিল যেদিন ভোগী চিত্তরগ্রন সার করলেন কঠিন ত্যাগব্রত। 
মানুষটা বাইরেই ভোগী হিলেন, বিলাসী ছিলেন, আসলে তার প্রাণের 

মধ্যে জ্বলত আগুন, অন্তরে ধুনী__যার দীপ্ত আভা! ফুটে উঠত তার 
বাগ্সিতায়, তার হাসো ও বেদনায়, তার নয়নভঙ্গীতে । তার প্রাণের 

উত্তাপ বাঙালী বিশেষভাবেই অন্থভব করেছে। সেই ধুনীর 
আগুনেই তো! ব্যারিস্টার সি. আর. দাশের ইন্দ্রের মতো বিপুল 

ভোগৈশ্বধ ও খিলাস-ব্যসন সব কিছু যেন মুহূর্তের মধ্যে জ্বলেপুড়ে 

ছাই হয়ে গিয়েছিল, এমন কি, বাসন্তী দেবীর “সাধের বৃন্দাবন, 
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রসারোডের বসতবাড়িটা পর্যন্ত তাদের নিজেদের বলতে আর ছিল না । 
এই অকল্পিত ও অতুলনীয় ত্যাগের ছবি একৈছেন কবি এইভাবে £ 

আজ শুধু জাগে তব অপরূপ পষ্টি-কাহিনী মনে, 
তুমি দেখা দিলে অখ্রিয়-কণ্ঠ বাণীর কমঙগ-বনে। 
কখন তোমার বীণা ছেয়ে গেল সোনার পদ্মদলে, 

হেরিন্ু সহ্স! ত্যাগের তপন তোমার ললাট তলে। 

লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণ। দিল করে বাণী, 

শিব মাথালেন ত্যাগের বিভূতি, কঠে গরল দানি । 

বিষণ দিলেন ভাঙনের গদা, ষশোদী-ছুলাল বীশী, 
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, মৃগাঙ্ন দিল হাসি। 

চির-গৈত্রিক দিয়া আশিসিল ভারত জননী কাদি 

প্রতাপ শিবাজী দানিল মন্ত্র দিল উষ্ধীষ বাধি। 

বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন খুলি, 
দেবতার! দিল মন্দা র-মালা, মানব মাখাল ধূলি। 
নিখিল-চিত্ত-রঞ্জন তুমি উদ্দিলে নিখিল ছানি, 

মহাঁকীর, কবি, বিল্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী । * 

এই যে বিপুল ত্যাগ এর পূর্ণত। দেখা গেল £তার আত্মদানে-_য। 

দ্রধীচির আত্মদানের সঙ্গেই তুলনীয় । এই ত্যাগ আর এই আত্মদান 

সম্ভব হয়েছিল কেমন করে? বিন্তবান ম্বদেশপ্রেমিক তো সেদিন বাংলা 

দেশে আরো অনেকেই ছিলেন, কিন্তু একা চিত্তরঞ্জনকে হরিশ্ন্দ্র 
সাজতে হয়েছিল কেন ? এই প্রশ্রটি গভীরভাবে মনের মধ্যে আলোচনা 

করে একটি উত্তরই পেয়েছি। দেশবন্ধু আজীবন অখণ্ড জীবনবাদে 
বিশ্বাসী ছিলেন-__যে জীবন বর্ণাঢ্য, বৈচিত্র্যমপ্ডিত। আরো! পরিষ্কার 

করে বলি £ “জীবনকে সমগ্রভাবে, সম্পূর্ণভাবে, সরবাবয়বসম্পন্নরূপে 
প্রত্যক্ষ করার ও আম্বাদনের সাধনাকে তিনি সর্বতোভাবে স্বীকার 

করে নিয়েছিলেন ।” জীবনের আলোকিত দিকটাই দেখতে তিনি 
অভ্যস্ত ছিলেন । প্রাণ-মদিরার সবটুকুই পান করেছিলেন তিনি । 

* চিত্তনামা £ কাজী নজরুল ইসলাম। 
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সুভাষচন্দ্র মিথা। বলেন নি, বাংলা! দেশের চিরাগত সাধনার ধারাকে 

বহন করেই চিত্তরপ্ধীন হয়েছিলেন দেশবন্ধু | 
তার এই ত্যাগের মহত্ব উপলব্ধি করেই তেো৷ রবীন্দ্রনাথ লিখে- 

ছিলেন ঃ “আপন দানের দ্বারাই মান্তষ মাপন আত্মাকে যথার্থভাবে 
প্রকাশ করে। চিত্তরঞ্জন তাহার যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান দেশকে উৎসর্গ 
করিয়াছেন তাহা কোনো বিশেষ রাষ্ত্িক বা! সামাজিক কর্তলাপালনের 

আদর্শমাত্র নহে, তাহা সেই স্গ্িশক্তিশালী মহাতিপক্তা যাহ। তাহার 

ত্যাগসাধনের নধ্য অমৃতরূপ ধাবণ করিয়াছে ॥ বস্তৃতঃ দেশবন্ধুর 

দানশীলতার মূলে ছিল তার হৃদয়ের একান্তিক কোমলতা আর 

সঙ্দয়তা । এই দানের মহিমা উপলন্ধি করে ভাষায় বাক্ত করা 

যেমন-তেমন লোকের কাজ নয় ভিক্টর হিউগোর মতো শক্তিশালী 
লেখক ভিন্ন দেশবন্ধু-চরিত্রের এই দিকটা সম্যক ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। 

কত ঘটনা, কত কাহিনী আছে তার দানশীলতা সম্পর্কে, কিন্ত তার 
অন্তরালে যে হৃদয়_তার ছবি কে মাকবে? লোকে বলত, তিনি 

অবিচারে দান করতেন । কলকাতায় গান্ধী একবার দেশবন্ধৃকে এই 
বিষয়ে একটু সতর্ক, একটু বিচারপরায়ণ হওয়ার জন্য অনুরোধ 
করেছিলেন । তার উত্তরে দেশবন্ধু তাকে বলেছিলেন, “কৈ, বিচার 

ন। করায় ক্ষতি হইয়।ছে তে। বলিয়া মনে হয় না। এই দীনশীলতারই 

পরাকাষ্ঠা দেখা গেল তার শেষ জীবনের বিপুল তাগের মধ্যে-__যে 
ত্যাগ ছিল বুদ্ধের ত্যাগের মতোই মহান আর দাতা কর্ণের ত্যাগের 
সমতুল্য । সেই অতুলনীয় ত্যাগের কথা! কবি বলেছেন এইভাবে £ 

প্রজারঞ্জন রাম-রাজা পিল সীতারে বিসর্জন, 

তারও হয়েছিল যজে দ্বর্ণ-জানকীর প্রয়োজন | 
তব ভাণ্ডার-লক্ষমীরে রাজ। নিজ হাতে দিলে তুলি 

ক্ষধা-তৃষ্ণাতুর মানবের মুখে, নিজে নিলে পথধূলি 3 
হেম-লশ্ীর তোমারও জীবনে-ধাগে ছিল শ্রস্বোজন, 

প.ড়িলে হজে, তবু নিলে নাক দিলে যা বৈদর্জন ! * 

* চিত্তনাম : কাজী নজরুল ইসলাম । 



দেশ বন্ধু & 

এই ত্যাগের মহিমাটা আমরা সেদিন আমাদের অগ্তর দিয়ে 
বুঝতে পারিনি-__বুঝতে পারিনি সেই চির বৈরাগী, সেই রাজ- 
ভিখারীর আত্মীহুতির মহিমা । তাই শেষ পর্যন্ত দেখা গেল “যে-জীবন 
কেহ লইল না, তাহা মৃত্যু লইল মাগি ।' 

বিষয়-সুখাসক্ত চিন্তরঞ্রন কেমন করে বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে 
শ্রেয়ের দিকে অগ্রসর হলেন, তার জীবনের সেই রহস্যের সন্ধান 

আজে আমরা নিতে পেরেছি কিনা সন্দেহ, যদি পারতান তাহলে 

দেশবন্ধুর বাংলা তার মৃত্যুর পরে স্বার্থান্বেবী দেশসেবকের দলে পূর্ণ 
হতো না। আজ মনে পড়ে ভার বিরুদ্ধবাদী কোনো একটি 
প্রভাবশালী সাময়িক পত্রিকায় তার লোকান্তর গমনের পর মন্তব্য 
কর! হয়েছিল £ “আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কেহই চিত্র- 

রঞ্জনের মত প্রভূত ধনাগমের ইচ্ছা ও আশা ত্যাগ করিয়া একাগ্রতার 
সহিত দেশের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত তাহার মত 
আত্মোৎসর্গ করেন নাই । এই বিষয়ে তিনি অতুলনায় ছিলেন । * 

এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য | 

জীবনের শেষ পাচ বছর দেশের জন্য তিনি যে অক্রান্ত পরিশ্রম 

করেছিলেন, তাই যে তার অকালমৃত্যুর অন্যতম কারণ নয়, তাকে 
বলবে? ভোগ-বিলাপিত। ও আরামে অভ্যস্ত জীবনের শেষ অধ্যায়ে 

কৃচ্ছদাধন অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ বড় কঠিন। এই কঠিন কাজ অর্থাৎ 

পূবাভ্যান্ত সুখস্থাচ্ছন্দ্য বর্জন করে দেশহিত-ব্রত গ্রহণ ও একাস্ত নিষ্ঠার 
সঙ্গে সেই ব্রত উদ্যাপন--দেশবন্ধুর শরীর সহা করতে পারে নি। 
অথচ এই কাজ থেকে তাকে প্রতিনিবৃত্ত করা অথবা অতিরিক্ত 
পরিশ্রম থেকে বিরত থাকতে বল৷ কারে পক্ষেই সম্ভব হয় নি, না তার 
পরিবার-পরিজনবর্গের পক্ষে, না তখর সহকর্মী ও অন্ুগানীদের পক্ষে । 

কারণ সাংসারিক সকল স্থুখ তুচ্ছ করে তিনি তখন যেন উর্ধববান্থ হয়ে 

দেশসেবার মধ্য দিয়ে শ্রেয়ের, ভূমার অন্বেষণে ছুটেছেন। মাদ্রাজের 

*. প্রেশাসী £ শ্রাবণ, ১৩৩২ । 



১০ দেশ বন্ধু 

বিখাত স্বরাজী নেতা সতামূক্তিকে লেখক একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 

দেশবন্ধুর নেতৃত্ব সম্বন্ধে তার কি ধারণা? এর উত্তরে সত্যমৃতি 

লোককে বলেছিলেন 2 1715 ৮123 050108060. 169.00151010). 

[065101021001)0 21/28/5016 01026 006 05510 91 162.06751019 

13 01)610113, 176 176৮6] 10390 006 0০09৬/6৮ 200 0106 

স1]| 0905 10. দেশবন্ধুর নেতৃহ্বের এই মূল্যায়ন যথার্থ । 
তার সনকালান নেতাদের মধ্যে সম্ভবত দেশবন্ধুই একমাত্র 

নেত৷ ছিলেন খিনি ত।র নেতৃত্বের দার়-দায়িহ সম্পর্কে ছিলেন বিশেষ- 

ভাবেই সচেতন এবং সতর্ক । 

এই নেতহের রাজদণ্ড পরিচালনা করতে যে অদনা শক্তি ও 

ইচ্ছার প্রয়োজন তার অভাব কোন দিনই তার মধো দেখা যায় নি। 

এইরকম তন্ুমন-নিবেদিত নেতৃত্রের অধিকারী তিনি ছিলেন বলেই না 

দেশবন্ধু একদিকে যেনন মাত্র কয়েক বছরের রাজনীতিচচায় দল ও মত 
নিধিশেষে সমগ্র ভারতের অবিসংবাদী নেতার গৌরব লাভ করেছিলেন, 

অন্যদিকে তেমনি তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা কিছুকালের জন্য গান্ধীর 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তিকেও নিস্পভ করে দিয়েছিল । আব্রাহাম লিঙ্কনের 

মতো তিনি ছিলেন একজন [0:9011091 1069115 বা বাস্তববাদী 

ভাবুক। তাই দেখা যায় যে, রাজনীতিতে তিনি ঠিক সেই ধরনের 
সাহস বা ছুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন যাকে আমরা চ:০9006- 

0১62) 09110 বলে অভিহিত করতে পারি। নিজের উপর 

অগাধ বিশ্বাস ছিল বলেই না তার পক্ষে সেদিন গয়। কংগ্রেসে 

সভাপতির মঞ্চ থেকে এই কথা ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছিল £ 
“2 50811 10006 006 ৮/1)0160£ 10019, 00 005 5106 117 

00015 ০0 029 ০০ 2100 (1,956 ৬/1)0 10৬4 01019056 1006, 

৬21] 566 0720 1 07620. ড/1)86 158. 0601১16 ৮111 100 

3000 001001086 00 51000 1] 1)01001 01 1৬919 0009, 

039170107 ০৪৮ 0065 ৬21] 00110 0, [২ 1095, 



দেশবন্ধু ১১ 

দেশবন্ধু তার এই ন্মরণীয় উক্তিটি করেছিলেন গয়া কংগ্রেসে 
সভাপতির মঞ্চ থেকে যখন বিরোধী-পক্ষ তার কাউন্দিল-প্রবেশ 

প্রস্তাব অগ্রাহ্ করেন। এমন দৃপ্ত ঘোষণা সেই নেতাই করতে 
পারেন ধীর মধ্যে আছে আত্মপ্রত্যয় আর দৃরদণিতা। আমর! 
তাই গান্ধীযুগের রাজনীতিতে একমাত্র দেশবন্ধুর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি 

সম্পূর্ণ নেতৃত্ব আর তন্মন-নিবেদিত নেতৃত্বের একটি দুর্লভ দৃষ্টান্ত । 
আজ যখন আমর! চিন্তা করি যে, সেই রাজনৈতিক সংকটের দিনে 
তর মতো৷ একজন বিচক্ষণ নেতার আরো! কয়েকটা বছর বেঁচে থাকা 
জাতির পক্ষে যে কতখানি প্রয়োজন ছিল তখন আমাদের মন স্বতঃই 

বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে । সেদিন তর গুরুভার পরিশ্রমের 
বোঝাট! যদি আমর! লাঘব করার চেষ্টা করতাম, যদি তর কর্মরান্ত 
দেহকে একটু বিশ্রামের অবকাশ দিতে পারতাম, তাহলে বোধ হয় 
দেশবন্ধুকে এত অধিক ব্যক্তিগত চেষ্টা করে আয়ুক্ষয় করতে হতো না। 

বিষয়টি আরো একটু আলোচনা! করব । 
দেশবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ মানুষ । 
তাই বলে তিনি যে যুক্তিবাদী ছিলেন না তা নয়। গান্ধী তো 

তাকে যুক্তির অবতার বলতেন। তথাপি বাংলার জলবায়ু তাকে 
যতখানি ভাবপ্রবণ করে গঠন করেছিল, ঠিক ততখানি যুক্তিপ্রবণ করে 
গঠন করে নি। এই ভাবপ্রব্ণতার দরুণ যখন যেদিকে ঝুঁকতেন তাতে 
একেবারে গা ঢেলে দিতেন । এই যে গা-ঢেলে দেওয়া-__-এর প্রকৃত 

রহস্যটা কি ? 'এটা' কি তীর একটা ক্ষণিকের উন্মাদনা বা উচ্ছাস ছিল? 

কখনই নয় । এটা হলো ভিতরের একটা শক্তি । এই শক্তি না 

থাকলে মানুষ বড় কাজ করতে অথবা বড় হতে পারে না। দেশবন্ধুর 

জীবনের প্রত্যেকটি অধ্যায়ে এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
খুব বড় একটা কাজ করতে হলে, বুদ্ধিবিবেচনা ও জ্ঞানের 
যেমন দরকার, তেমনি দরকার তিতরের শক্তি । এই ভাব ও শক্তির 

সমন্বিত বিগ্রহ ছিলেন তিনি, জীবনে তিনি যে মহতী সিদ্ধিলাভ 
৮ 
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করেছিলেন তা এই শক্তির প্রসাদে। আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার 

সময় থেকেই এই শক্তি তার মধ্যে কাজ করে আসছিল এবং 

এইজন্য তিনি কৃতী হয়েছিলেন। তার এই শক্তির উৎস ছিল 

মস্তি নয়, হাদয় 

সেই শক্তির বিস্ফোরণ ঘটল তার জীবন-সায়ান্ছে। 

সেই শক্তি নিয়েই তো! তিনি ঝাপ দিয়েছিলেন রাজনীতির 

ঘূর্ীবর্তের মধ্যে । নিজের বা নিজের জাতির শক্তির উপর তার যে 

কখনো সংশয় ছিল না! তা নয়, কিন্তু যেদিন ভিতরের শক্তির জাগরণের 

সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গেল, সেদিন সব সংশয় দূর হয়ে 

গেল। দেশবন্ধুর জীবনের শেষ অধ্যায়ে শক্তির যে লীলা আমর! 

প্রত্যক্ষ করি তাকে বর্ষার পদ্মার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। 

তেমনি কুল ছাপিয়ে ফুলে ফুলে গর্জে উঠেছিল দেশবন্ধুর অন্তনিহিত সেই 
শক্তি। বাঙালী তথা ভারতবাসী সেদিন সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে, 

কেমন করে একটি প্রচণ্ড ছুরবার জীবনস্ত্রোত পাঁচটি বছর ধরে ভাব ও 

আবেগের প্রলয় প্লাবনে বাংল ডুবিয়ে ভারতবধ অতিক্রম করে 
ইংলগ্ডের তটভূমিকে পর্যস্ত আঘাত করেছিল আর সচকিত করেছিল 
লর্ড বার্কেনহেডকে । অমৃতসর থেকে শুরু করে কংগ্রেসের 

প্রত্যেকটি অধিবেশনে সেই শক্তির দাপট দেখে সকলকে ত্রস্ত 

হতে হয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র শক্তি থাকলেই তো চলে 

না, সেই শক্তির প্রয়োগ রহস্তটাও সেই সঙ্গে আয়ত্তে থাকা 

দরকার। দেশবন্ধুর তাও ছিল। শ্রীঅরবিন্দের কথায় বলি, 
“বঙ্গদেশে কৌশলের সহিত দৃরদণিতার সমবায় একমাত্র চিত্তরঞ্জন 
দেখা গিয়াছে । আমরা বঙ্গদেশের পরিবর্তে ভারতবর্ষ কথাটি 

উল্লেখ করার পক্ষপাতী । ইতিহাসের ধার! মহাবীর তাদের প্রত্যে- 

কের মধ্যেই শক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায় অরবিন্দ-কথিত এই 

কৌশল ও দূরদপ্পিতা। এই শক্তি, এই কৌশল আর এই দুরদরিতার 
সমবায়ে গঠিত ছিল দেশবন্ধুর বিরাট নেতৃত্ব । 



দেশ বন্ধু ১৬ 

এই নেতৃত্বের বলয়-বেষ্টনীর মধ্যে ধীর! এসে পড়েছিলেন তার 
অনুগামী ও সহকর্মী হিসাবে, তাদের পক্ষে দেশবন্ধুর প্রভাব অতিক্রম 
করা কঠিন ছিল । এই ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্য তাকে যে কতকটা 

অল্পায়ু হতে হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই । কেন, সেট! একটু বুঝিয়ে 

বলি। ধার! তার দলের লোক ছিলেন, কিংবা ধার! তার দলের 

লোককে আইনসভায় বা পৌরসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিলেন, 
তাদের সকলে যদি এ দলের মত-বিশ্বাস, আদর্শ ও নীতির খাতিরেই 

কাজ করতেন, তাদেরকে কর্মে প্রবৃত্ত করাবার জন্য দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত 
প্রভাবের অপেক্ষা না করতেন, তাহলে তাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে 

ভগ্ন দেহকে আরো! ভগ্ন করতে হতো না। হয়ত তিনি আরো! কয়েকটা 

বছর বেঁচে থাকতেন এবং আমাদের বিশ্বাস, বেঁচে থাকলে মহত্তর 

অব্দান-পরম্পরায় তার জীবন আরো মহিমামণ্ডিত হতো । স্বরাজ্য- 

দলের জন্য তিনি একা যত পরিশ্রম করেছিলেন, তার সহকর্মী ও 
অন্ুগামীদের মধ্যে ( একনাত্র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ব্যতীত ) কেউ 

ততটা পরিশ্রম করেছিলেন কিনা সন্দেহ । তা যদি তারা করতেন, 

তাহলে স্বাস্থ্যলাভের জন্য কিছুটা অবসর দেশবন্ধু পেতেন। মৃত্যুর 
তিন মাস পূর্বে পাটনায় গিয়েও তিনি পরিশ্রম থেকে বিরত থাকেন 
নি। কিন্ত তার শক্তির ভাণ্ডার তো অফুরন্ত ছিল না কোনো 

মানুষেরই থাকে না। তিনি নিজেও সেটা বুঝেছিলেন। “শরীরে 

আর বর না”_ফরিদপুর সম্মিলনীর শেষে যখন তিনি এই উক্তি 
করেছিলেন গান্ধীর কাছে, তখন ভিতরে ভিতরে তার দেহটা যে 

কতখানি জীর্ণ হয়েছিল তার সন্ধ।ন কেউ রাখত না । 

সঙ্গীতের হ্যায় মানবজীবনেরও একটা মূল রাগিণী আছে। 
দেশবন্ধুর জীবনে ম্বদেশপ্রীতি ছিল সেই রকন একটা রাগিণী। 
স্বদেশ তার সেব্য ছিল, ছিল ধ্যানের বিষয়। দেশের মুক্তিসংগ্রামে 
তিনি যে অকাতরে আত্মদান করতে প্রস্তত ছিলেন__এটা গ্রুব সত্য । 
আজ মনে হয়, এতটা তিনি না করলেও পারতেন। অকাতরে 



১৪ দেশ বন্ধু 

আত্মদান গৌরবের বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের জন্য এই জাতীয় আত্মদীন যথেষ্ট নয়। নিজের শক্তি 
সংরক্ষণ ও নিজের স্থলাভিষিক্ত যোগ্য ব্যক্তি গড়বার প্রয়োজনীয়তা-_ 
এই ছুটি কাজের প্রতি দেশবন্ধু যেন যথেষ্ট মনৌযোগ দেন নি, 
তেমনি তার পার্দগণ ও অনুচরগণও এই বিষয়ে যথেষ্ট উদাসীন 

ছিলেন । আজ তাই প্রশ্ন জাগে-কেন এটা সেদিন সম্ভব হয়ূ 

নি? সর্ত্যাগী সেই নেতার জীবনের মূল্যটা আমরা সেদিন 
ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারি নি__এ প্রশ্নের এই-ই উত্তর। 
আরো একটা উত্তর আছে। দেশবন্ধুর জীবনের দিকে তাকিয়ে 

আমর! দেখতে পাই যে মানুষটাই ছিলেন অত্যন্ত বেহিসাবী-_ 

টাকাকড়ি বিষয়ে যেমন, নিজের শক্তি সন্বন্ধেও তেমনি । “এবার 
হয় ভাল করে সারব, না হয় ভাল করে মরব-_-এমন কথ! একমাত্র 

বেহিসাবী মানুষেই বলতে পারে । নিজের শক্তি সম্বন্ধে তিনি 
কোনদিন মিতব্যয়ী ছিলেন না। তা যদি থাকতেন, তাহলে 

বাংলার ভাগো অকাল-বৈধব্য ঘটত না, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে 

নেমে আসত ন। অকাল-সন্ধ্যা আর দেশব্যাপী বিলাপের ধ্বনি, 

উঠত ন। এই বলে £ 

খোলো মা ছুয়ার খোলো, 

প্রভাতেই সন্ধ্যা হল, 

দুপুরেই ডুবল দিবাকর গো। 

কিস্ত ইতিহাসের মহাবীর তিনি। নিজের চিত্ত জ্বেলে সকলের 
ঘুম ভাতীলেন, তারপর নিজেই নিভলেন চিতার উপরে । এমনি 
করেই তিনি যেন ছুই চরণে মরণকে দলে, বিশ্বচরাচরের প্রণামের 

মধ্য দিয়ে শঙ্করের মতো প্রসন্ন মনে স্বীয় শক্তি সংহরণ করে 
নিয়েছিলেন । বেদনাহত দেই দিনটির ছবি এঁকেছেন ককি 
এইভাবে £ 
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তখনে। অন্ত যায়নি সুর্য, সহসা! হইল শুরু 
অস্বরে ঘন ডস্বরু-ধ্বনি গুরু গুরু গুরু গুরু! 

আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন্ ইন্দ্রের আগমনী? 

শুনি, অন্বদ-কন্ৃ-নিনাদে ঘন বৃংহিত-ধ্বনি। 

বাজে চির হ্রেষা-হর্বণ মেঘ-মন্দুরা-মাঝে, 
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলয়হ্কর সাজে! 

জাগিয়। প্রভাতে হেরিন্থ আজিকে জগতে স্বপ্রভাত। 

শয়তানও আজ দেবতার নামে করিছে নান্দী পাঠ। 

হে মহাপুরুষ মহাবিদ্রোহী হে খষি সোহ্ম্-স্বামী ! 

তব ইঙ্গিতে দেখেছি সহ! হুষ্টি গিয়াছে থামি। 

থমকি গিয়াছে গতির বিশ্ব চন্দর-হ্র্য-তারা, 

নিয়ম তুলেছে কঠোর নিয়তি, দেব দিয়।ছে সাড়া ! 

হে অরিন্দম মৃত্যুর তীরে করেছ শত্রু জয়, 

প্রেমিক! তোমার মৃত্যুশ্মশান আজিকে মিত্রময় | * 

দাতা, ত্যাগী, সাহসী ও প্রেমিক-_দেশবন্ধু এসবই ছিলেন । 
তার যৌবনকাল থেকে তিনি যা-কিছু চিন্তা করেছেন তা যে ভ্রম-প্রমাদ 
শূন্য বা ক্রুটিব্জিত ছিল, এমন কথা বলি না। কোনে মানুষ বা 
নেত। সম্পর্কেই তা বলা যায় না। তারই সতীর্ঘ মহাত্মা! গান্ধীর রাজ- 

নৈতিক জীবনেই আমরা দেখেছি “হিমালয় সদৃশ” ভুল, একবার নয়, 
বহুবার ঘটেছে। কিন্তু একথাঁও সত্য যে, দেশবন্ধুচরিত্রের কয়েকটি 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, যথা_অকপটতা, স্বাধীন চিন্তা এবং স্বীয় মত- 

প্রকাশের দৃঢ়তা ও নিভপকতা । আরো! একটা বিষয়ে নির্ভীকতা তার 
মধ্যে দেখা যেত। নিজের কথার ও কাজের ফলম্বরূপ ছুঃখভাগী 

হতে তিনি কখনে৷ ভীত বা পশ্চাদ্পদ হতেন না। নেতা হওয়ার 
মতো জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনা অনেকের থাকে । কিন্তু দায়িত্ব স্বীকার 

* চিত্তনাম! : কারী নজরুল ইসলাম । 
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করবার মতো সাহস ও দৃঢ়তা খুব কম নেতার মধ্যেই দেখা যায়। 

গান্ধী অবশ্য এর ব্যতিক্রম ছিলেন । 

এর চেয়েও বড় কথ। হলো! নেতৃত্বের গর্ব বা অভিমান । লেনিন 

সম্পর্কে যেমন বলা হয় 2 [০ ৮/85 2. 01009001 %৮1010000 

%2930.--ঠিক তেমন কথা দেশবন্ধু সম্পর্কেও প্রযোজ্য । রাজনীতি 
তাকে গ্রাম করতে পারে নি বলেই তার পক্ষে নেতৃত্বের অভিমান 

থেকে মুক্ত হওয়া সহজ হয়েছিল । তার জীবন ও চরিত্র গভীরভাবে 

অনুশীলন করে আমি বুঝেছি যে, এই মানুষটির অন্তরে অন্তঃনলিলা 

ফল্সুনদীর মতে! একটা আধ্যাস্ত্রিকভাব মিতা প্রবহমান ছিল; তার 

কাব্যই এর সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে । মাম্সমর্পণ যোগে সিদ্ধ ছিলেন 

তিনি; তাইতো তিনি বলতে পেরেছিলেন ? 

তোমারি এ গীত প্রাণে সার1 দিনমান,_- 

আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ। 

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী! বাজাও আমারে 

দিবস রজনী ভরি আলোকে আধারে ।* 

এইরকম মনোভাব নিয়ে যিনি ন্বন্ব ত্যাগ করে রাজনীতির 
আবর্তে ঝাপ দিয়েছিলেন, তিনি তে রাজনীতিসবন্ব মানুষ হতে 

পারেন না। অথবা তার মধ্যে নেতৃত্বের অভিমানও থাকতে পারে 

না। প্রশ্ন হতে পারে; দেশবন্ধু প্রভৃত্বপ্রির বা একনায়কত্বপ্রিয় 
ছিলেন কি না? স্তাবকতা তিনি ভাল বাসতেন কিনা? সাধারণ 

স্তরের নেতা ধার! তাদের নেতৃত্বের মধো এই ভাবগুলো খুবই প্রকট 
থাকে। দেশবন্ধু তো এই স্তরের নেতা ছিলেন না। তার নেতৃতটা 
আসলে ছিল 069108060. 16206751011) এবং তার সমগ্র জীবনটা 

ছিল, যা আগে বলেছি, বৈষণবের আত্মাহুতি । কিন্তু এত কথায় 

দরকার কি আমাদের । দেশবদ্ধুর মন্ত্রশিষ্য সুভাষচন্দ্র স্বয়ং তার 

রাজনৈতিক গুরু সম্পর্কে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, স্পষ্টবাদীর উপর 

জমালা : চিত্তরঞ্জন দাশ, 



দেশ বন্ধু ১৭ 

তিনি কখনো বিরক্ত হতেন না এবং ধারা বেশি আপত্তি তুলতেন 

তাদের কথাই তিনি বেশি শুনতেন । ধাঁর হৃদয়টা ছিল বিশাল এবৎ 

তার মধ্যে আত্মপর ভেদজ্ঞান বিন্দুমাত্র ছিল না, সেই মানুষ যে নেতা 

হিসাবে প্রভৃত্বপরায়ণ বা একনায়কত্ব প্রিয় হবেন, তার জীবন ও 

চরিত্রের প্রতি সন্ত্রমের সঙ্গে তাকিয়ে আমরা বলব যে, এমন কল্পন। 

কষ্ট-কল্পন! ভিন্ন আর কিছু নয়। 

ক্ষমতা ও গৌরবের শিখরদেশে তিনি যখন সমাসীন, ঠিক সেই 
সময়ে দেশবন্ধু আচম্ষিতে লোকান্তরিত হলেন। কেউ বলল, তিনি 

ভগ্রহ্থদয়ে মারা গেলেন, আবার কেউ তার রাজনৈতিক কর্মের সফলতা 

ও বিফলতার হিসাব করে বললেন, কই, দেশবন্ধু তেমন একটা দর্শনীয় 

কিছু করে যেতে পারেন নি। জীবন সম্পর্কে ধার! সংকীর্ণ ও সম্কৃচিত 

দৃষ্টিভঙ্গী পৌষণ করেন, এমন কথা শুধু তারাই বলতে পারেন। 
আপাত প্রতীয়মান বিফলতা৷ ব' প্রত্যক্ষ সফলতার মানদণ্ডে এ জাতীয় 

বিচার চলে না। মানুষ যে জীবনে সব বিষয়ে কৃতকার্যতা লাভ করবে 

এমন কোন কথা নেই, কিন্তু ধারা 1£:62£ 0290” পদবাচা, শুধু তাদের 
কাছেই কৃতকার্ষতা জিনিসটা নিতান্ত গৌণ বলেই বিবেচিত হয়ে 

থাকে । অচরিতার্থ উদ্ভমের জন্যই পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ লোক আজো 

আমাদের ম্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেনও চিরকাল । কেবল- 

মাত্র সামান্য বা অকিঞ্চিংকর সফলতার ক্ষেত্রেই আমরা কৃতকার্যতার 

ক্টিপাথরে তা যাচাই করে থাকি। পৃথিবীর খ্যাতনামাদের কর্মের 
সফলতা! ও বিফলতা আলোচনা করে একালের অন্যতন চিন্তানায়ক 

বাট্রাণ্ড রাসেল যথার্থ ই বলেছেন 2 4070০৬] 00018 ৮5৩ 009 

105 8000655 17) 0106 1)1500110 €50101265 200 11) 00৩ 

020001৩ 01168] ৮21063, 05 950 015,053 216 1901 2331£17- 

₹৫ (0 +9019060 8010065565.* আসল কথ! কোনো। একটি 

4৫%895200/0%9 : 136০750088৪], 
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মহৎ প্রচেষ্টায় তার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়টাই মুখ্য, সফলতা যা 
বিফলতার প্রশ্ন গৌণ । 

দেশবন্ধু দ্বৈতশীসন ধ্বংস করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে তিনি নব- 
প্রবর্তিত শীসন-সংস্কারের প্রকৃত স্বরূপটা উদঘাটন করে দিয়েছিলেন । 

এই কাজট৷ তিনি করেছিলেন এবং এ বিষয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ 
নেই। কিন্তু আমার বিবেচনায়, গৌরবজনকভাবে সাফল্যমণ্ডিত 

হলেও) আসলে এটা ছিল একটা সামান্য রকমের সফলতা । কিন্তু যে 

সফলতার পরিনাপ হয় না, সেই তার ব্যক্তিগত প্রভাব য৷ তার 
সমকা ন লোকদের প্রভাবিত করেছিল এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য 

তিনি প্রেরণার যে শাশ্বত পাথেয় রেখে যেতে পেরেছেন__এই দিয়েই 

তো ভবিষ্যতের এঁতিহাসিক বিচার করবেন রাজনীতিক্ষেত্রে দেশব্্ধ 
কি করতে পেরেছেন আর কি পারেন নি। তার নিভীঁকতা, তার 

ত্যাগ বা তার বদান্যতা__এইসবের খণ্ড খণ্ড বিচারে নয়, এইগুলির 

সমাবেশে তার সমগ্র জীবন ও ব্যক্তিত্ব কিভাবে সার্থক হয়েছিল 

সেইটাই তো প্রকৃত বিচার্ষ। এ ছাড়া তার অবদানের মূল্যায়ন 
সম্ভব নয়। 

6110 13 2. 16901077217 ?-_এই প্রশ্রটির উত্তরে ডিজরেলি 

বলেছেন 24 £620 ছা 15:0706 ৮৮100 11000611053 006 

11565 01 [8610 17) 2 12.0102] 11021017067, ড/1)0 £16$ 2, 106৮7 

01600100. €0 09275 000081)5 200 2001015. দেশবন্ধুর 

জীবনে আমরা দেখেছি কি গভীর প্রভাব তিনি বিস্তার করে- 
ছিলেন সমকালীন বাংলা ও ভারতের মানুষের উপর, আর কি 
নতুন দিকৃ-নির্দেশ করেছিলেন তাদের প্রত্যেকের কর্মে ও চিন্তায় । 

সমকালীন রাজনৈতিক ভাবধারার তিনিই তো! ছিলেন মুখ্য প্রবক্তা 
এবং আমাদের জাতীয় ক্রিয়াকলাপের যেসব আদর্শ ছিল অনভিব্যক্ত 
বা কুয়াশায় আবৃত, তাকেই তিনি দিয়েছেন একটি পরিচ্ছন্ন রূপ 



দেশ বন্ধু [১৯ 

এবং এই কাজটা তিনি সম্পন্ন করেছেন সেই সময়ে যখন দেশের 
রাজনৈতিক অবস্থাটা ছিল কঠিন ও সমস্তাসন্থুল। দীর্ঘকাল 
প্রস্তুতির পরে তিনি রাজনীতিতে আবির্ভীত হয়েছিলেন । এই 
প্রসঙ্গে তার এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী যথার্থই বলেছেন £ গু /23 
ও 561058 ০ 0007 01260 0 2 70295101. 101 [000 

৪00 2660০0]07 1182 10201151960 10691019270170 00 06 

1০0:50000 5৮6 [00057 150৬ 11666 106 50260. 0 5/01% 

106 00: 06 02056 200. 7 15 ০6120 0020 10151762101) 

528 $6710051% 1001921760. 10 1919 00105628176 ৮/01169 

2100 00167010006 (011, একটি প্রবল কর্তব্বোধ থেকে 

সঞ্জাত সত্য ও স্বাধীনতার জন্য দেশবন্ধুর সমগ্র সভা কিভাবে অভি- 

সিঞ্চিত ছিল এবং সেই কর্তব্যের বেদীমূলে তিলে তিলে তিনি কিভাবে 
আত্মদান করেছিলেন, সেইটাই তো তার জীবনের সবচেয়ে বড় কথা? 
তার নেতৃত্বের প্রকৃত পরিচয় । 

দেশবন্ধুর জীবন সর্বতোভাবেই একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ইতিহাস। 
তার জীবন সর্বাঙ্গসম্পন্ন একটি অপূর্ব ব্যক্তিত্বের ইতিহাস। ভারত- 
বর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে জননায়কের গৌরবমপ্ডিত আসনে বসবার শক্তি 
ও প্রতিভা নিয়ে এ পর্যন্ত যত লোকাতিপ পুরুষের. আবিরাব হয়েছে, 
দেশবন্ধু সেই শ্রেণীভুক্ত হলেও, অনেক বিষয়েই তিনি ছিলেন অনন্য- 
সাধারণ ও তুলনাহীন দেশসেবক ৷ ইংরেজদের ডিপ্লোমেসি বিশ্ব- 
বিখ্যাত। এরই বলে তারা পৃথিবীতে বৃহন্তন সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল 

চালিয়েছিলেন। এই ডিপ্লোমেসির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ইংরেজের 

সমকক্ষ । এর প্রমাণ তিনি দিয়েছিলেন আইনসভায় সরকারকে বার 

বার পধু্দস্ত করে। সরকারকে বাকৃযুদ্ধ বা ভোটযুদ্ধে পরাজিত 

* ১৯২৫, ভিসেম্বর ৮, মাদ্রাজে দেশবন্ধুর একটি আবক্ষ মর্মরমৃতি উন্সোচন- 
কালে প্রবত্ত তৃলসীচরণ গোত্বামীর ভাবণ। 

ও ডেও ৫ 
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করে পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে তিনি যে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন 
তা আজো! অতুলনীয় হয়ে আছে। নেতৃত্বের দায়িত্ব ও ছুঃখকে 

স্বীকার করে তিনি যে দৃঢ়তা, সাহন ও সহিষ্ুতার স্বাক্ষর রেখে 
গেছেন তা আমাদের স্বাধীনতা সং-গ্রানের ইতিহাসে চিরকাল 

স্ব্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে । এধুগে গুথম শ্রেণীর বহু নেতাকে 

আমরা পেয়েছি, কিন্তু কুত্রশক্তির এমন জলন্ত মূত্তি দ্বিতীয়টি 

আর দেখি নি। সেই নেতৃত্ই সার্থক যার মধ্যে থাকে তিনটি 

ছুর্পভ উপাদান, যথা ইস্পাত, আগুন আর সংগঠনী প্রতিভা] । 

দেশবন্ধুর নেতৃত্বের ত।ৎপর্যটা আলেচনা করলেই দেখা যাবে 

যে, তার মধো এর কোনাটারই অভাব ঘটে নি। ইস্পাতের মতোই 
কঠিন ও অনননীয় ছিল সেই নেতৃত্ব, সেই নেতৃত্বের সংস্পর্শে এলে 

পরেই অনুভূত হতো তার দাহিকা-শক্তি। আর সংগঠন-প্রতিভা ? 

স্বেচ্ছাবাহিনী ও ব্বরাজ্যদ্ল গঠনের মধোই তে। আছে তার দীপ্যমান 
স্বাক্ষর । এর বলেই তো তিনি সমকালীন রাজনৈতিক জীবনের 

জড়ত্ব সবলে ভেদ করে সমস্ত প্রতিকূলতা সবল হস্তে অপসারণ 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন সচল, গতিবেগসম্পন্ন নেতৃত্বের 

লীলা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে । 

রাষ্ীয় স্বাধীনতার লক্ষ্যে স্থির, আপোবহীন সংগ্রামে দৃঢনিষ্ঠ 
দেই একাগ্র একক জীবনে এই অনন্যস্থলভ নেতৃত্বের প্রাচুর্যই 
ছিল সবচেয়ে গৌরবের বিষয় । এমন স্বতন্ত্র সচেতন ও 

সজীব নেতৃত্ব বাঙালী বহুকাল প্রত্যক্ষ করে নি, ভারতবাসী তো 

নয়ই । দেশবন্ধু ভিক্ষাজীবী বা আপোষকামী নেতা ছিলেন না, 

তিনি ছিলেন যথার্থই একজন সংগ্রামী নেতো। নেতৃত্বের এই 

আদর্শ ই অনুধ্োয় | 

১৯২৫-এর ১৬ই জুন যেদিন অকালে এই নেতৃত্বের অবসান ঘটল, 
সেদিনকার কথ স্মরণ করে সুভীষচন্দ্র লিখেছিলেন : [19৩ ৫201 
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01 1651121081701)0 129 [01 [17019, 2, 102001021] 02197010, 

ড$10 006 160101655 21021000101 2 ৬81510779৮2. 06৮০01:66, 

116 1190 [01017660100 0) 170০0110108] 10005617061) ড+10]) 

1620 2100 90101 2170. 176 1720 016] 180 01019 1011056]6 

086 119 211 1 006 9617 00: ১%/212], 85 ৮23 &, 

1)9170 901/67. 176 5/85 ৪. [9190005] 0০011001817. পৌরুষ- 

সমন্বিত এই নেতৃত্বই দেশবন্ধু-চরিত্রের প্রধান গৌরব । এই চরিত্র, 

এই জীবন আমরা কতটুকু গ্রহণ করেছি, আর কতটুকু করি নি, 
সেইটাই আজ বিচার্য। তার জীব্তিকালে মানুষের হৃদয়-মনের উপর 
তার যে অসামান্য প্রভাব পরিলক্ষিত হতো, সেই প্রভাব আমাদের 

মন থেকে মুছে গেল কেন? তিনি তো স্বাধীনতা-যজ্জের অনলে 
জীবনাহুতি দিলেন, কিন্তু আমরা তার কতটুকু মূল্য দিলাম! তিনি 
তো তার জীবন দিয়ে স্বাধীনতার অগ্রিষ্ঠোন যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন, 
আমর! আমাদের জীবনের পাত্রে সেই জীবনের অগ্নি কতটুকু চয়ন 

করলাম? দেশমাতৃকার আহ্বানে একদা তিনি ঝড়ের বেগে 
রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন_তার আবির্ভাবে “পুরাতন 
বৎসরের জীর্ণ ক্লীস্ত রাত্রি কেটে গিয়ে এক নতুন সূর্যোদয় হয়েছিল, 

দিকে দিকে উড়েছিল নতুনের কেতন, পুরাতন শুক্ষপত্র সব কোথায় 

উড়ে গিয়েছিল । একটা জ্বলন্ত ত্যাগের মূত্তি নিয়ে দেশের সামনে 

আবিভূত হয়ে দেশের হৃদয় কেড়ে নিয়েছিলেন দেশবন্ধু। ভোগে 

ইন্দ্র, ত্যাগে দধীচি, দানে দাতাকর্ণ, জনসেবায় সিদ্ধার্থ আর রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে একাধারে প্রতাপ-শিবাজী__ এই তে। দেশবন্ধু, এই তে 

দেশবন্ধুর জীবন, এই তো তর চরিত্র । পরের মঙ্গল ইচ্ছাকে, দেশের 

স্বাধীনতাকে জীবনের মূলমন্ত্র করে এইভাবেই তে। দেশবন্ধু তার 

জীবনট! বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তার চিন্তা ছিল বড়, স্বপ্ন ছিল 
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আরো বড়-_তাই না| তার পক্ষে অত কম সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের 
রাজনীতিতে অমন একটা বৃহৎ পরিবর্তন এনে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল ; 
দেশব্যাপী অমন একট জাগরণ ও বিশ্ষোরণ এনে দেওয়। সম্ভব 

হয়েছিল। কবির কথায় আজ তাই মনে হয় £ 

তুমি বড় ছিলে তাও জানি 

কিন্ত এত বড় এতথানি! 

আগে কে জানিত এত বড় তব প্রাণ 

হে সাধক, হে মহান, হে মহীয়ান।' 



॥ ছুই ॥ 

“এই ছেলে বংশের মুখ উজ্জল করবে ।' 
এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ছূর্গামোহন যখন তার ভ্রাতু্ুত্র 

চিত্তরঞ্রনের জন্ম হয়। অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল এই ভবিষ্যদ্বাণী । 

শুধু বংশের নয়, সমগ্র দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন তিনি । সার্থক- 
নামা পুরুষ ছিলেন চিত্তরঞ্জন_ নিখিল মানবের চিত্ত রঞ্জন করেছেন 

তিনি সকল দিক দিয়ে। তাই “চিত্তরঞ্জন' শুধু একটি মানুষের 

নাম নয়, এটা একটা প্রত্যয়__ন্বদেশ-আত্মার একটি জ্যোতির্ময় 

প্রকাশ। এই প্রত্যয় আর এই প্রকাশের মর্মকথা বুঝতে হলে 
যে বংশে তার জন্ম, সেই বংশের কথা দিয়েই শুরু করতে হয় 
আমার এই আলোচনা । কিন্তু চিত্তরঞ্জন ছিলেন ইতিহাসের একজন 
চিহ্নিত মানুষ; একটি মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য তিনি জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। তার রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের 
একটি গৃঢ উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাই শুধু তার 
পিতৃ-পিতামহের পরিচয় দিলে চিন্তরঞরনের সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় 
না। তিনি যে যুগে আবিভূতি হয়েছিলেন তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক 
ও রাজনৈতিক পরিবেশের কথাও বলতে হয়; কারণ এসবই যে 

তার চরিত্র-বিকাশে সহায়তা করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । 

খ্যাতি, প্রতিপত্তি, মহান্ভবতা, দানশীলতা ও পরোপকারিতায় 

বিক্রমপুরের তেলিরবাগের বৈগ্রা এক সময়ে খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

গ্রামটি খুবই প্রাচীন___আর এই গ্রামের যা-কিছু নামডাক তা ছিল 

এদেরই জন্য । পুরাতন বিবরণে দেখা যায় যে, এমন অতিথিপরায়ণ, 

স্বজনবংসল ও উদ্দারহ্ৃদয় পরিবার পূর্ববাংলার এই অঞ্চলে খুব কমই 
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ছিল। এই পরিবারের উপাধি ছিল “দাশ” । দেশবন্ধুর মহানুভবতা 
ও দানশীলতা যত্তখানি তার আত্মগত, তার চেয়েও বেশি ছিল তার 
বংশগত সংস্কার। সেই সংস্কার পুরুষান্তক্রমে প্রবাহিত হয়ে এই 
এই বংশের মুখোজ্জ্লকারী সন্তান চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যে এক আশ্চর্য 
পরাকাষ্ঠা লাভ করেছিল। 

তেলিরবাগের এই দাশ-পরিবারটি যেন উকিলব্যারিস্টার-জজের 

বংশ বললেই হয়। একটি পরিবারের মধ্যে এতগুলি আইনজীবী. 
মানুষের আবিভাব নিঃসন্দেহে এই বংশের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 

কলকাতার রামবাগানের বিখাত দত্ত-পরিবারের একদা এইরকম 
খ্যাতিছিল। ম্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দন্ত ছিলেন এই পরিবারের 

মুখোজ্জলকারী এক সন্ভান। তিনি বাংলা তথ! ভারতের অন্যতম 

সুসন্তানও ছিলেন । দাশ-পরিবারের উত্তরপুরুষ হিসাবে আমরা পাই 
কালীমোহন, দুর্গীমোহন ও ভূবনমোহন--এই তিন ভাইকে । তিন 
ভাই যেন হরিহরাত্মা। দুর্গীমোহন ছিলেন এই বংশের জ্যেষ্ঠ 
সন্তান। চিন্তরঞ্জন ছিলেন ভ্বনমোহনের জোষ্ঠ পুত্র । মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয় ১৮৮৭ সালে। এই 
উপলক্ষে ভারতবর্ষে জুবিলি উৎমব হয়েছিল । এই বছরেই কালী- 

মোহন দাশের মৃত্যু হয়। 

চিত্তরঞ্রনের পিতামহ ও পিতৃবা দু'জনেই স্বনামধন্য উকিল 

ছিলেন। তেলিরবাগ থেকে এরা বরিশালে এসে বসবাস আরম্ত 

করেন । সমস্ত পূর্ববঙ্গের মধ্যে বরিশালের জলবায়ু স্বতন্ব, এখানকার 
অধিবাসীদের মানস-প্রকৃতি স্বতন্ত্র। কর্মে নিষ্ঠা, দৃঢ়চিত্ততা আর 
দুর্বার জীবনীশক্তি-_এই হলো বরিশালের মানুষ। এই জেলার 

স্বনামধন্য অশ্থিনীকুমার দত্তের সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে “বরিশাল 
পুণ্যে বিশাল” হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল। এইখানে দীর্ঘকাল 
বসবাস করার ফলে দ্াশ-পরিবারের মধ্যে বরিশালীয় মনোভাব__ 

সেই কর্মে নিষ্ঠা, দৃঢ়চিত্বতা ও অবাধ জীবনীশক্তি_ স্থানীয় জলবায়ুর 
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সঙ্গে অনেকখানি সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল । বলা বাহুল্য, চিত্তরঞ্জনও 

উত্তরাধিকারস্ত্রে এই তিনটি গুণই লাভ করেছিলেন এবং তার 

মানস-গঠনে এইগুলি বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল। উত্তরকালে 

অনেক সময়ে দেশবন্ধু তার অন্তরঙ্ষস্থানীয়দের বলতেন £ “জানো, 

আমি একাধারে বিক্রমপুর ও বরিশাল ।” 

যৌবনকালেই তিন ভাই ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে 

,একনাত্র অগ্রজ কালীমোহন উত্তরকালে প্রায়শ্চিন্ত করে হিন্দুধর্মে 

ফিরে এসেছিলেন । রসা রোডের বাড়িতে তিনি একটি শিবমন্দির 

প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম জীবনে এরা বরিশালে ওকালতি আস্ত 
করেন এবং পরে কলিকাতা হাইকোটে যোগদান করেন। যেবছর 

(১৮৭০) ছুর্গীমোহন বরিশাল থেকে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি 

করতে আসেন সেই বছরেই পটলডাওায় চিন্তরঞজনের জন্ম হয়। ১৪৮ 

নম্বর রসা রোডের বসতবাটিটি কালীমোহন তৈরি করিয়েছিলেন । 

এখনো৷ বোধ হয় খুঁজলে পরে দেখা যাবে, সেবাসদনের কোনো 

প্রাচীরে “কালীমোহন আলয়” এই নামটি উৎকীর্ণ আছে। কালী- 

মোহনের ছুই পুত্র ও এক কন্যা তার জীবিতকালেই মারা যায়। 

সেজন্য তিনি কনিষ্ঠ ভূবনমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র বসস্তরঞজনকে পোস্থপুত্র 
গ্রহণ করেন । ইনি ব্যারিস্টার হয়েছিলেন ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্রজেন্্র- 
নাথ শীলের অন্যতম জামাতা ছিলেন । বসন্তরঞ্জন অল্প বয়সে মারা 

যান। দত্তকপুত্র ছিলেন বলে কালীনোহনের রসা রোডের বাড়ির 

মালিক বসন্তরঞজনই হয়েছিলেন । বসম্তরঞ্জন তার মৃত্যুকালে উইল 
করে এ বাড়ি তার গর্ধারিণী মায়ের নামে লিখে দেন । নিস্তারিণী 

দেবীর মৃত্যুর পরে তার ছই পুত্র চিন্তরঞ্রন ও প্রফুল্পরঞ্জন__-এই 

বাড়ির উত্তরাধিকারী হন। পরে প্রফুল্লরঞ্জন তার অংশ অগ্রজকে 
বিক্রী করে পাটনায় গিয়ে বসবাস করতে থাকেন_ তার কর্মস্থলই 

ছিল পাটনা। এইভাবেই চিত্তরঞ্জন ১৪৮ নম্বর রসা রোডের বাড়ির 

সম্পুর্ণ মালিক হয়েছিলেন । তখন কি তিনি জানতেন ভবিষ্যতে 
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একদিন তার এই বসতবাড়ি এতিহাসিক মর্যাদা লাভ করবে 

এবং একেই কেন্দ্র করে রচিত হবে বাংলা তথা ভারতের রাজ- 

নীতিতে একটি নতুন অধ্যায়। 

কালীমোহন অত্যন্ত তেজন্বী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন; তিনি 

অল্পতেই রেগে যেতেন । এইজন্যই হাইকোর্টে তার সঙ্গে বিচারপতি- 

দের প্রায়ই সংঘর্ষ বাধত। আমরা যে সময়ের কথা বলছি 

তখন এখানে নামকরা উকিলদের মধ্যে ছিলেন চন্দ্রমাধব ঘোষ». 
রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি । হাইকোর্টে উকিল হিসাবে কালীমোহনের 
যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল । মানুষটি ছিলেন নিভীক প্রকৃতির । 

তখনকার দিনে হাইকোটের কোন একজন জজকে দ্ব্যালেঞ্জ করা 

একজন দেশীয় উকিলের পক্ষে কম সাহসের ব্যাপার ছিল না। 

একবার তিনি যখন কোন একটি মামলায় আসামীর পক্ষে দাড়িয়ে 
সওয়াল করছিলেন, তখন বিচারপতি লুই জ্যাকসন আইনঘটিত 
একটি প্রশ্ন বার বার জিজ্ঞাসা করায়, কালীমোহনের ধের্যচ্যুতি ঘটে 
এবং তিনি তৎক্ষণাৎ বিচারকের মুখের উপর বলেন ; হুজুর, আমি 

খুবই বিশ্মিত হচ্ছি যে, যদিও জেলার বিচারক হিসাবে আপনি বন্থ 

বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তথাপি, আইনের একটি ছাত্র সহজে 
যা বুঝতে সক্ষম, আপনি তা বুঝতে পারছেন না ।' বিচারক ক্রুদ্ধ 

হলেন এবং কালীমোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এলেন। তার 

বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই তাকে এই আচরণের জন্য ক্ষমা চাইতে বলেন, 
কিস্তু কালীমোহন তাদের সেই অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না। এই 

উপলক্ষে হাকোর্টের ফুল বেঞ্চ বসল এবং প্রধান বিচারপতি স্তার 

বার্ণস পিকক্ তার রায়ে বললেন * “কালীমোহনবাবু যে বুঢ় ভাষ! 

প্রয়োগ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আইনের যে নীতি তিনি 

আলোচনা করেছিলেন তা৷ সর্বতোভাবেই ঠিক । সুতরাং তার বিরুদ্ধে 

কোন অভিযোগ আনা যেতে পারে না । বলা বাহুল্য, জ্যাঠা- 
মশাইয়ের এই নির্ভীকত৷ তার ভ্রাতুদ্পুত্র চিত্বরঞ্জনের মধ্যেও দেখ) 
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গিয়েছিল এবং তাঁর গৌরবমণ্ডিত ব্যবহারজীবী জীবনে তাকেও 
একাধিকবার একাধিক আদালতে বিচারকদের সঙ্গে বাক্যুদ্ধে লিপ্ত 
হতে হয়েছিল । 

কালীমোহনের মধ্যম ভ্রাতা ছুর্গীমোহন। 

তার সময়ে ইনি ব্রাহ্মমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। 

ভারতব্ষীঁয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, উন্নতি ও বহুবিধ সংস্কার প্রভৃতির 
ইতিহাসের সঙ্গে ছুর্গামোহনের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এসব 

ব্যাপারে তার উৎসাহ ও অর্থানুকৃল্য ছুই-ই ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী- 
বিরচিত “হিস্্রী অব্ দি ত্রাহ্মদমাজ' নামক বইতে ছুর্গামোহনের নাম 
বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গেই উল্লিখিত হয়েছে । প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন 

কালে ইনি কাউয়েল সাহেবের প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন। 

বরিশালের ত্রাহ্মপমাজ দুর্গামোহন স্থাপন করেছিলেন । সমাজ- 

সংস্কারকদের মধ্যেও ইনি একজন অগ্রগণ্য ছিলেন। বিদ্যাসাগরের 

সাহায্যে ইনি স্বীয় বিধবা বিমাতার পুনরায় বিয়ে দিয়ে সমাজে তুমুল 
আলোডন এনেছিলেন । দুর্গামোহনের সময় থেকে (১৮৭০) 

১৪৮ নম্বর রস রোডের বাড়িটা সর্বপ্রকার সংস্কার আন্দোলনের 

কেন্দ্রস্থল হয়ে দাড়িয়েছিল * যেমন পরবতীকালে ১৯২০ সাল থেকে 

এই বাড়িটাই হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র- 

স্থল। সমকালীন বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক 

ইতিহাসে এই বাঙিটি সত্যিই ইতিহাস স্বপ্টি করেছে, বলা যেতে 
পারে। 

জোড়াসধকোর ঠাকুরবাড়ি ও সিংহীবাড়ি, কলুটোলার 
রামকমল সেনের বাড়ি, রামবাগানের দত্তবাড়ি এবং রসা রোডের 

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কালীমোহন দাশের বাড়ি_-সাধারণ 
গৃহস্থের বাসগৃহ ছিল না। উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম 
চতুর্ধাংশে বাংলার যে সর্বাবয়বসম্পন্ন নবজাগৃতি, তারই কীতিস্তস্ত 

মহানগরীর এই কয়টি প্রখ্যাত বাসভবন । 
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দুর্গীমোহনের কথ৷ একটু বিস্তারিতভাবে বল! দরকার । সে যুগে 

সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম । তিনি যখন বরিশাল 
থেকে কলকাতায় আসেন তখন কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে “ভাঁরতবায় 
ব্রাহ্মসমাজ' নামে নতুন ব্রাহ্মসমাঁজ স্থাপিত হয়েছে ও সেই সঙ্গে 
সমাজের কর্মক্ষেত্র নানাদিকে বিস্তারলাভ করেছে ।*% ছ্র্গীমোহন 
স্বভাবত:ই এই নতুন সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং অল্পদিনের 

মধ্যেই স্বীয় প্রতিভাবলে প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের তিনি অন্যতম নেতা হয়ে 
উঠলেন । শিক্ষার ক্ষেত্রে কেশবনন্ত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভেদ রাখতে 
চেয়েছিলেন । ছ্র্গীমোহন ও তার মতের অন্গামীরা এই জাতীয় 

শিক্ষার বিরোধী ছিলেন । ১৮৭৩ সালে তিনি নিজব্যয়ে একে উচ্চ- 

শিক্ষিত ইংরেজ মহিলার (মিস্ এাক্রয়েড ) তত্বাবধানে “কলিকাতা 

হিন্দু মহিল! বিগ্ভালয়' স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে ইহা বঙ্গ 
মহিলা বিগ্যালয়' রূপান্তরিত হয় এবং তারো৷ কিছু পরে ইহা ৰেথুন 

স্কুলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়। এই কারণেই ছুর্গামোহন বেথুন স্কুলের 
পরিচালন! সমিতির অন্যতম সভ্য হতে পেরেছিলেন । 

পরবর্তীকালে যখন “কুচবিহার বিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 
ব্রা্মদনাজে নতুন আলোড়ন দেখ! গিয়েছিল তখন শিবচন্দ্র দেব ও 

শিবনাথ শীল্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে ছুর্গামোহন কেশব-বিরোধী 
শিবিরের নেতৃত্ব করেন এবং এজন্য প্রস্তুত অর্থব্যয় করেন। তখন 

থেকেই তিনি “সাধারণ ত্রাক্ষসনাজের' সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সমাজের 
বহুমুখী উন্নয়ন কার্ধে মুক্তহস্তে অর্ধসাহাযা করেন। ব্রাহ্ম 
বালিক! বিগ্ভালয়, সিটি কলেজ প্রভৃতি শিক্ষায়তনগুলির প্রতিষ্ঠার 
পিছনে তার যথেষ্ট অর্থান্কৃল্য ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী তাই 

ছুর্গামোহনকে সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের অন্যতম স্তস্তম্বরূপ বলে উল্লেখ 

করেছেন। ছ্র্গীমোহন অতান্ত জেদী পুরুষ ছিলেন । কোন কাজের 

গঁচিত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলে তিনি কোনক্রমেই সেই কাজ থেকে 

* এই লেখকের 'কেশবচন্দ্র' গ্রন্থ জষ্টব্য। 
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পশ্চাদ্পদ হতেন না। পরিজনবর্গ ও আত্মীয়স্বজনের বাধা ও বিরো- 

ধিতা সত্বেও আপন বিধবা বিমাতার বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা! ছিল এর 

একটা বড় নিদর্শন । চিত্বরঞ্রনের মধ্যেও এই গুণটি পরিলক্ষিত 

হতো ৷ দাশ-বংশের প্রকৃতিটাই ছিল অন্য ধাতু দিয়ে গড়া । ছূর্গী- 
মোহন এর প্রমাণ রেখেছেন, তার ভ্রাতুদ্পুত্র দেশবন্ধুও এর প্রমাণ 
রেখেছেন। “মেজ জ্যাঠামশাইয়ের জেদটা আমি পুরোমাত্রায় 
পেয়েছি। কোন একটা কাজ ধরলে সেটা শেষ না করে ছাড়ি 

না।'--এই কথা বলতেন তিনি । 

দুর্গীমোহনের তিন পুত্র ও তিন কন্যা । সকলেই কৃতবিগ্য ছিলেন । 
তিন পুত্রই__সত্যরঞ্রন, সতীশরঞ্জন ও যতীশরঞ্জন-_ব্যারিস্টার 
ছিলেন। তার কনিষ্ঠ পুত্র পরে রেঙ্গুন হাইকোটের বিচারপতি হয়ে" 
ছিলেন। আইন-ব্যবসায়ে মধ্যম পুত্রের কৃতিত্ব ও সাফল্যই ছিল 
মবচেয়ে বেশি । সতীশরঞ্জন রাজনীতিক্ষেত্রে চিন্তরঞ্জনের বিরুদ্ধ- 

নতাবলম্বী ছিলেন | বিশ্ববি শ্রুত বৈজ্জানিক জগদীশচন্দ্র বনু ছর্গীমোহন 

দশের অন্যতম জামাতা ছিলেন । ছুর্গামোহনের জীবনের ইতিহাস 

নির্যাতনের ইতিহাস, সহিষ্টুতার ইতিহাস। ১৮৯৭ সালে প্রিয়তন 

ভরাতুদ্পুত্র চিত্তরগ্রনের বিয়ের একপক্ষকাল পরেই ছূর্গামোহনের মৃত্যু 
হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ছূর্গামোহনের স্্ী ব্রহ্মনয়ী দেবী নারীকুলে 

চিরম্মরণীরা হয়ে থাকবেন। তার কথা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন 

অ.চার্য শিবনাথ শান্ত্রী এবং শিবনাথ-ছুহিতা, হেমলতা৷ দেবী । স্বামীর 
মৃত্ার একুশ বছর আগে এই সাধ্বী লোকান্তরিতা হন। 

ভুবনমোহন ছিলেন ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ | 

বরিশল থেকে আসার পর তিন ভাই কলকাতায় পটলডাঙার 

বাড়িতে একসঙ্গেই থাকতেন এবং পরবর্তীকালে যখন রসা ফোডের 

বাড়ি তৈরি হয়, তখনে। তারা পুথগান্স হন নি-_এননি সন্ভাব ও 

সম্প্রীতি ছিল এঁদের মধ্যে ৷ বাঙালীর একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ টা 

এঁদের যেন মজ্জাগত ছিল। চিত্তরঞ্রনও এই ধারা শত অন্থবিধার 
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মধ্যেও অ্ুপ্ন রক্ষা করেছিলেন । কালীমোহন ছুই সহোদরকেই তার 
পরিত্যক্ত সম্পত্তির অছি নিযুক্ত করেছিলেন এবং ছুর্গমোহনের মৃত্যুর 
পরে নাবালক ভাইপো ও নাবালিক। ভাইঝিদের লালন-পালনের 

ভার গ্রহণ করেন তুবনমোহনের স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী । 

এই ভুবনমোহন ও নিস্তারিণী দেবী ছিলেন চিত্তরগ্নের 

রা তিনিই ছিলেন তাদের প্রথম সন্তান । ভুবনমোহন 

হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। তিনি এ্যাটন্লিশিপ পরীক্ষাও পাস, 
করেছিলেন। আইনে তার বিশেষ ব্যুৎপন্তি ছিল এবং মকন্দমার 

ঘটনাবলী সাজাবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তার। সম্ভবতঃ উত্তরাধিকার- 
স্ত্রে পুত্র চিত্তরঞ্জন তার পিতার এই প্রতিভা পেয়ে থাকবেন । 

আইন-ব্যবসায়ে ভুবনমোহনের বিস্তর অর্থাগম হয়, কিন্তু হলে হবে কি, 
-_ দীশ-পরিবারের দানশৌগ্তা ও উদারতা তার মধ্যেও দেখা 
গিয়েছিল । পরের ছুঃখ দেখলে ইনি স্থির থাকতে পারতেন না। 

পিতার এই গুণটিও পুত্র চিত্তরঞ্জন বিশেষভাবেই লাভ করেছিলেন । 
ছুর্গীমোহন ও ভুবনমোহনের মানসিকতার মধ্যে একটা পার্থক্য 
ছিল। ভূবনমোহন ছিলেন একান্তভাবেই আত্মগ্রচারবিমুখ একজন 
নীরব কমী। আত্মপ্রতিষ্ঠা তিনি চাইতেন না । সব কাজের অন্তরালে 
থেকে সকলকে সাধামত, কখনো বা! সাধ্যের অতিরিক্ত; সাহায্য করতে 

ভালবাসতেন । কারো উপকার করে তিনি উপকৃত বাক্তিকে কৃতজ্ঞতা 

প্রকাশের অবসর দিতেন না। কোন বিষয়েই তিনি সহজে নান 

জাহির করতে সম্মত হতেন না। 

ছুর্গামোহনের মতে। ভূবনমোহনও ব্রাহ্মসমাজের প্রধানদের মধ্যে 
একজন ছিলেন । ১৮৭৮ সালের ১৫ই নে ব্রাহ্মসমীজের ইতিহাসে 
একটি স্মরণীয় দিন। এদিন টাউন হলের এক বিরাট সভায় বাংলার 

অন্ততম ধর্মগুরু বিজয়কৃষ্ণচ গোত্বামীর প্রস্তাবক্রমে স্থাপিত হয় 

সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ । এই নবগঠিত সমাজের সম্পাদক-পদে বৃত 
হন শিবচন্দ্র দেব আর কার্ধপরিচালনার জন্য পঁয়ত্রিশজন নিবাচিত 
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সভ্যের মধ্যে ভূবনমোহন দাশ ছিলেন একজন ।% ব্রাহ্মসমাজের 
মুখপত্র “দি ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' যখন আনন্দমোহন বস্তু ও ছর্গা- 

মোহন দাশের অর্থানুকুলো প্রকাশিত হয় তখন থেকেই ভুখনমোহন 
ছিলেন এর অন্যতম লেখক ; শুধু লেখক নন, তিনিই ছিলেন এর 
সম্পাদক । সম্পাদক হিসাবে তিনি লিখতেন রাজনৈতিক প্রবন্ধ আর 

শিবনাথ শান্ত্রী লিখতেন ব্রান্মধর্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ । ভুবনমোহন এই 
পত্রিকায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন । 

কিন্ত কালক্রমে ব্রাহ্মপমাজের অনেকেই সমাজের মুখপত্রে রাজনৈতিক 

আলোচনার আধিকা পছন্দ করলেন না। সম্ভবতঃ এই কারণে 

একাদিক্রমে পাচবছর ( ১৮৭৮-৮৩ ) সম্পাদনা করার পর ভুবনমোহন 

সম্পাদকের পদে ইস্তফ! দিয়ে “বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' নামে নিজস্ব 

একটি কাগজ করেন। 

সাংবাদিক হিসাবে ভুবনমোহনের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত । তিনি 
ইঞ্িয়ান মিরর'-এর একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। তারপর তিনি 

যখন 'ত্রা্মগ পাবলিক ওপিনিয়ন” পত্রিকার সম্পাদক, সেই সময়ে 

হাইকোর্টের কোনো একটি মকদ্দমা উপলক্ষে ভুবনমোহনের কাগজে 
একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রগুর সুরেন্দ্রনাথ তার “বেঙ্গলী' 

পত্রিকায় উক্ত সংবাদটি উদ্ধৃত করে তার উপর একটি সম্পাদকীয় 
নন্বা প্রকাশ করেন। ফলে আদালত অবমাননার দায়ে তিনি 

অভিযুক্ত হন ও তার কারাদণ্ড হয় ।% এই ঘটনার পরেই ভূবন- 
মোহনের সঙ্গে পত্রিক্কার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় ও তিনি তখন নিজন্ব 

পত্রিকা বের করেন । এই প্রচেষ্টায় তাকে বিশেষভাবেই খণগ্রস্ত 

হতে হয়েছিল। পিতার এই সাংবাদিক প্রতিভারও অধিকারী হয়ে- 

ছিলেন পুত্র চিত্তরঞ্জন । মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদর্শন করে তুবন- 
মোহন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে আদর্শ রেখে গিয়েছিলেন উত্তরকালে 

। 3151079 ০1 11617701720 5091: 91015850900 88৪৮ 

«লেখকের 'বাইরগুরু হরেন্্রনাথ' ভুষ্টব্য। 
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চিত্তরঞ্জনের জীবনে ত৷ হয়ে দীডিয়েছিল একটি বিশেষ নীতি-_শুধু. 
নীতি নয়, একটা “প্যাশন' বললেই চলে। পিতার রাজনীতি-প্রবণতা 
পুত্র চিত্তরঞ্জনের মধ্যেও বিশেষভাবে সংক্রামিত হয়ে গিয়েছিল । 
ভুবনমোহন স্বরেন্দ্রনাথের একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন ও ভারত- 
সভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। 

ভুবনমোহনের চরিত্রে বহুবিধ সদ্গুণের সমাবেশ ঘটেছিল । তিনি 
যত বড় উকিল ছিলেন তার চেয়ে বেশি সংস্কৃতিবান্ মানুষ ছিলেন 

তিনি। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি স্থশিক্ষিত। 

শিক্ষার সঙ্গে মিলেছিল সংস্কৃতির প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ ৷ পুত্র 
চিত্তরঞ্ুন উত্তরাধিকারস্থৃত্রে তার পিতার এই মানসিকতাও লাভ 

করেছিলেন ।. যে সর্বতোমুখী সাংস্কৃতিক অনুরাগ তার মধ্যে 

উত্তরকালে দেখা গিয়েছিল সেজন্য তিনি তর পিতার নিকটই 

বেশি খণী ছিলেন। ভুবনমোহন ছিলেন নিক্ষলঙ্ক চরিত্রের মানুষ 
আর ধর্মে ছিল তার গভীর অনুরাগ । কিন্ত ধর্মের গোড়ামি 

তার মধ্যে কখনো দেখা যায় নি। কথিত আছে, তিনি ব্রাহ্গ- 

সমাজে সবদ। হিন্দু আচার-প্রণালী প্রবর্তনের বিশেষ পক্ষপাতী 

ছিলেন। তার নিজের পরিবারে বিবাহাদি অনুষ্ঠানে ভূবনমোহন; 
হিন্দু আচার অনুসরণ করতেন। চিত্তরঞ্জনও তার পিতার কাছ 
থেকে এই গুণটি পেয়ে থাকবেন, কারণ তার জীবনে আমর! 
দেখতে পাই যে, ব্রাহ্ম পিতামাতার সন্তান হওয়া সত্বেও পারিবারিক 
আচার-আচরণে চিত্তরঞ্জন হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন, অথবা হিন্দুই 
ছিলেন বলা যায়। 

স্বজনবৎসল তুবনমোহন সর্বদ। আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হয়ে থাকতে, 
ভালবাসতেন- ছুরবস্থার সময়েও কোন পোষ্ককে তিনি ত্যাগ 

করেন নি। তুবনমোহনের চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল_অভিমানশুন্ততা! 
'অমায়িকতা, মিষ্টভাষিতা ও স্দালাপ। "চরিত্রের মহত্ব ও বদান্ততা! 

একদিকে তাকে যেমন সর্বজনশ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল, আবার অন্য- 
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দিকে ইহাই শেষ জীবনে তার ছুঃখ ও দারিত্র্যের কারণ হয়ে 
দাড়িয়েছিল। দান ও পরোপকার বিষয়ে মানুষটি ছিলেন মুক্তহস্ত। 
পিতার এইসব গুণ পুত্র চিত্তরঞ্জন পূর্ণমাত্রায় লাভ করেছিলেন । 
ভুবনমোহন অর্থগৌরবে গৌরবান্বিত হতে পারেন নি--তিনি গৌরব 
লাভ করেছিলেন সর্বস্বান্ত হয়ে_ তিনি দান করতেন অপর্যাপ্ত, 

সামধ্যের অধিক । তিনি লোককে খণ দিতেন, কিন্তু খণ আদায় 

করতে পারতেন না। এই উদারতার জন্যই তিনি শেষ জীবনে 
খণভারে জড়িত হয়ে পড়েন এবং এইজন্য তাকে দেউলিয়া 

আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। দীশ-পরিবারে এটা 
একটা মর্মস্তদ কাহিনী । 

এযাটধি ভূবনমোহন প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন বলে জানা 
যায়, কিন্তু তিনি সঞ্চয়ী ছিলেন না। তিনি পুরুলিয়াতে একটি 

বাড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন, এ ছাড়া তার আর কোন সম্পত্তি 
ছিল না। হাইকোট-পাঁড়ায় তার নিজস্ব অফিসের নাম ছিল 
'দাশ য়্যা্ড সেন'। এই সেন ছিলেন যশম্বী লেখক কুমুদবন্ধু 

সেনের পিতা সত্যরঞ্জন সেন। বিলাস-ব্যসন বলতে ভূবনমোহনের 

কিছুই ছিল না, তথাপি তাঁকে দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় 
নিতে হয়েছিল কেন? শোন! যায়, বন্ধুপ্রীতিই এর কারণ ছিল। 
এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর এক জীবনীকার ( ইনি দেশবন্ধুর জীবিত- 
কালে তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন ) লিখেছেন £ “জনৈক বন্ধুর 
জামিন হইয়া সেই দায়ে ভুবনমোহনকে চল্লিশ হাজার টাকার 
ধণ হাতে তুলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এই খণ পরিশোধ হওয়ার 

আশু সম্ভাবনা না থাকায়, তিনি ইন্সল্ভেন্টের ( দেউলিয়া ) আসামী 
হন।”* মতাস্তরে, এই খণের পরিমাণ ছিল ত্রিশ হাজার টাকা। 
এর পর থেকেই দাশ-পরিবারে দেখা দিতে থাকে অর্থের অনটন। 

তার মধ্যম অগ্রজ ছুর্গামোহন সহোদরকে খমুক্ত করার জন্য বহু 

' দেশবন্ধু-স্থৃতি : হেযেম্দ্রনাথ দাসগুপ। 
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সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু চল্লিশ হাজার টাকা পরিশোধ করা 
তার সাধ্যের অতীত ছিল। দেউলিয়া হয়ে ভুবনমোহন আইনের 
চক্ষে খণমুক্ত হলেন বটে, কিন্ত তিনি যে ঝণী, এটা তিনি সর্বক্ষণ 
অন্তরে অনুভব করতেন। দাশ-পরিবারের মানসিক মর্ধাদাও এজন্য 

কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছিল । উত্তরকালে চিত্তরঞ্জন তার পিতার জীবিত- 
কালেই তাকে খণমুক্ত করেছিলেন, সেই কাহিনী আমরা যথাস্থানে 
বলব । 

চিত্তরঞ্জনের জীবনে তার পিতা! ও পিতৃব্যদের চরিত্রের প্রভাব 
যেমন ছিল; তেমনি মাতা নিস্তারিণী দেবীরও প্রভার বড় কম ছিল না । 

“বাবা বা জ্াাঠামশাইদের চেয়ে, আমার উপর মায়ের প্রভাবটাই ছিল 
বেশি'-_এই কথা বলতেন চিত্তরঞ্জন । দাশ-পরিবারের সঙ্গে বিপিন- 

চন্দ্র পালের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি লিখেছেন £ “চিত্তরঞ্জন 

সবদাই মাতার অত্যন্ত অন্ুরক্ত ছিলেন। তাহার মায়ের মত এমন 

উদ্বারমতি, স্বজনবৎসল, স্বামী-পুত্র-পরিবারের সেবানিষ্ঠ নারী আমি 
খুব কমই দেখিয়াছি । আকাশের মতো উদার ছিল নিস্ত।রিণী দেবীর 

হৃদয়-__-সেই উদারতার বোধ হয় সবটাই জন্মসূত্রে লাভ করেছিলেন 

তার প্রথম সন্তান চিত্তরঞ্জন । দাশ-পরিবার একটি বৃহৎ পরিবার 
ছিল, অতিথি-অভ্যাগতদের এখানে ছিল নিত্য আনাগোনা । তাদের 

পরিচর্যায় এতটুকু ক্রুটা যাতে না হয় সেদিকে সর্বদা তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখতেন নিস্তারিণী দেবী। খুবষে একজন শিক্ষিতা মহিল! তিনি 

ছিলেন তা নয়, তবে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান্ স্বামীর সাহচর্ষে তিনি 
নিজেকে সবাংশে দাশ-পরিবারের উপযুক্ত করে নিতে পেরেছিলেন। 

স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি তাঁর ছিল অত্যন্ত প্রথর | স্বামীর অকৃপণ 

বদান্তার ফলে সংসারে যখন অর্থকষ্ট দেখা দিত, তখন এই বুদ্ধিমতী 
নারী শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরে রাখতেন । স্বামী যখন 
দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন তখনে। 

ভিনি যে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়ে স্বামীর দুশ্চিন্তা লাঘব 
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করেছিলেন তা দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন ৷ "মুখের সময় 

স্থখ ভোগ করেছি, এখন ছুঃখের দিনে ভগবানের কাছে কেন নালিশ 

করব? এই কথা একদিন বলেছিলেন নিস্তারিণী দেবী তাঁরই 
সমবয়সী প্রতিবেশিনী এক মহিলাকে যখন ভূবনমোহন দেউলিয়া 

হন। বিপদে বা সম্পদে, কোন অবস্থায়ই তিনি বিচলিত বোধ 
করতেন না, বরং প্রসন্নচিত্তে সংসারের আলো-অন্ধক।রের পথে স্বামীর 

আদর্শকে সামনে রেখেই চলতেন। এমন মায়ের প্রতি চিত্তরঞ্রন 

যে গভীর ভক্তি ও শ্রন্ধা পোষণ করবেন, এটা তার পক্ষে খুবই 

স্বাভাবিক ছিল। মায়ের মৃত্যুকালে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন 
নি বলে যারপরনাই ক্লেশবোধ করেছিলেন । চিন্তরঞ্জনের অপরিসীম 

মাতৃভক্তি যে তর দেশপ্রেনের উৎস ছিল, এমন অন্ুনান বোধ করি 

অসঙ্গত নয় । 

নিস্তারিণী দেবীর কথা আরো একটু বলা দরকার, কারণ 

চিন্তরঞ্জনের চরিত্র-গঠনে ভূবনমোহনের যতখানি প্রভাব ছিল, তেমনি 
প্রভাব ছিল তার মায়ের। তার অন্তরখনি ন্েহ ও কোমলতায় 
পরিপূর্ণ ছিল। ব্রাহ্মপর্ম তার ও তার স্বামীর স্মরণীয় ' ধর্ম ছিল বটে 
কিন্ত তার মধ্যে ব্রা্মধর্মের উগ্রতা তো৷ ছিলই না, এমন কি সামাজিক 
ও পারিবারিক আদর্শের দিক দিয়ে তিনি খুব বেশি প্রগতিশীল৷ 
নারীও ছিলেন না। সম্ভবতঃ মায়ের এই সংরক্ষণশীল মানসিকতা 
চিন্তরঞ্জনকে তার পরিনত বয়সে অনেকখানি হিন্দুভাবাপন্ন করে 

তুলতে সহায়তা করেছিল। তার ন্নেহশীলতার কথা একবার 
শুনেছিলাম লেডি অবলা বস্থুর কাছে। তিনি বলতেন, তার নিজের 

মায়ের মৃত্যুর পরে তিনি ও তাঁর ভাইবোনের! নিস্তারিণী দেবীর জন্যই 
নিজেদের একদিনের জন্য ও মাতৃহারা মনে করতে পারেন নি। তিনি 
তাদের নিজের পুত্রকম্ত।র মতোই লালন-পালন করেছিলেন । আবার 
স্তর দানশীলতার কথাও লেডি অবল বনু শতমুখে বলতেন" তাঁর 
বদান্ততা শুধু তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিঙস না, আর্ত ও 
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অভাবগ্রস্তের প্রতিও তা! ছিল নিত্য প্রসারিত। দানে তিনি সত্যিই 
মুক্তহস্ত ছিলেন। একটি বিরাট সংসারের গৃহিণীপদে অধিচিতা 
থাকতে হলে যে রকম কর্তব্যপরায়ণ হওয়া দরকার, নিস্তারিণী দেবী 
তার জীবনে তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। সংরক্ষণশীলতার 
সঙ্গে মিশেছিল একটা অসাধারণ চারিত্রিক-শক্তি এবং এরই ফলে 
তিনি নারীকুলের আদর্শস্থানীয়া হতে পেরেছিলেন । আমরা দেখতে 
পাব যে, চিত্বরঞজনের দেহের শোণিতধারার সঙ্গে তার মায়ের এই 
বিবিধ গুণাবলী মিশ্রিত হয়ে মানসিক উদারতার দিক দিয়ে তাকে 
করে তুলেছিল একজন সার্থকনাম পুরুষ। মাতৃভক্ত চিত্তরঞ্জন তার 
মায়ের অশেষ সখের কারণ হয়েছিলেন । 



॥ তিন। 

কোন কোন মানুষ বড় হয়ে জন্মগ্রহণ করে, আবার কোন কোন 

মানুষ নিজের চেষ্টায় বড় হয়। মহত্ব জিনিসটা যতখানি অজিত 
সম্পদ, উত্তরাধিকারস্ৃত্রে ঠিক ততথানিই প্রাপ্ত বস্ত। কিন্ত কোন 

একটি মানুষের জীবনে অঙ্জিত ও প্রাপ্ত মহত্বের সমাবেশ খুব কমই 
দেখা যায়। চিত্তরঞ্জনের পঞ্চান্ন বছরের জীবনে তার বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টা 
ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যে মহত্ব পরিলক্ষিত হয়েছিল তার অর্ধেক 

ছিল তার অজিত সম্পদ আর বাকী অর্ধেক ছিল বংশ-পরম্পরায় 
প্রাপ্ত। মহত্বের বীজটা তার সন্তার মধ্যেই ছিল, তার পিতামাতার 
জীবন থেকে এট! তার জীবনেও সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল তার জন্মের 

সঙ্গে সঙ্গেই । বাল্য ও শৈশব জীবনে তিনি যে এই বিষয়ে সচেতন 

ছিলেন, তিনি যে একটি মহৎ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেই 
বংশের মহত্বের ধার! তাকে অক্ষুপ্ন রক্ষা করতে হবে, এই বোধট! 
জীবনের প্রথমাবধি চিত্বরঞরনের মধ্যে দেখা গিয়েছিল । তাই বোধ 
হয় ছুর্গামোহন তার কনিষ্ঠ সহোদরকে প্রায়ই বলতেন, “আমাদের 
বংশে যদি কেউ মানুষ হয়, তবে এক চিতই হবে।, 

চিত্তরপ্রনের জীবন ও তার কার্যকলাপের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে 

হলে, বিশেষতঃ তার রাজনৈতিক মতামত, তার স্বরাজ-সাধনার অর্থ 

বুঝতে হলে, গোড়া থেকেই তার সমসাময়িক এতিহাসিক পটভূমিকা 

ও পরিস্থিতিকে আমাদের দৃষ্টিপথে রাখ! দরকার। ইতিহাসের বুকে 
ধারা তরঙ্গ তোলেন অথব ধারা ইতিহাস স্থপ্টি করেন, তদের জীবন- 

কথা পরিপার্খ্ব ও পটভূমি এই ছুটিকে বাদ দিয়ে রচিত হতে পারে না। 

চিত্বরজনের জন্মকাল ইংরেজী ১৮৭০ সালে অর্থাৎ তখন উনিশ শতকের 

প্রথমার্ধ শেষ হয়ে আরে! বিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে । ভার পিতা! 
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ও পিতৃব্য ছুইজনই ছিলেন এই সময়কার সাক্ষীপুরুষ ৷. তাঁরা 
তদের প্রাণরম উনিশ শতকের বাংলার বর্ণাঢ্য নবজাগৃতি থেকেই 

আহরণ করেছিলেন এবং বংশানুক্রমিক ধারায় প্রবাহিত হয়ে 
সেই প্রাণরস তাদের বংশধর চিত্তরঞ্নের জীবনকেও পরিপুষ্ট 
করেছিল। সেই নব্জাগরণের চিত্রটা আমাদের সামনে রেখে 

তখনকার ঘটনাবলীর সঙ্গে চিন্তরপ্রনের পরিণত বয়সের চিন্তা ও 
কর্মসাধনাকে আমরা ঠিকভাবে নিলিয়ে দেখতে পারব । 

উনবিংশ শতক নান! কারণে বাঙালীর নবজন্মলাভের ইতিহাসে 

স্মরণীয়। এই যুগটা ছিল সগ্যোজাগ্রত তরুণ বাংলার আত্মানু- 
সন্ধানের যুগ, বাঙালীর পথ-পরিধর্তনৈর যুগ। ধর্মবীরের ও 
কর্মবীরের যুগ ছিল এই শতকটি। ধর্ম, কর্ম, শিক্ষা, সমাজ, শিল্প, 
সাহিত্য, ঘরের ও বাইরের সংস্কার-প্রযাস ও রাষ্ট্রচেতন৷ প্রভৃতি 

জাতীয় জাগরণের সকল দিকেই এই যুগ তার অগ্রিমুদ্রা অঙ্কিত 
করে বাঙালীকে জয়ের পথে অগ্রপর করেছিল। এই যুগের 

বাঙালীপ্রধানগণ সতাকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করে দেশকে 
মুক্তির পথে অগ্রবর্তী করেছিলেন। উনিশ শতকের আরো! একটু 
পিছন দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে আমরা কি দেখতে পাই? 
দেখতে পাই পুঞ্জীভূত কুসংস্কার, তমোগ্রস্তের আলস্য ও জড়তা, 
পরশ্রীকাতর কৃপমগ্ুকের প্রাণহীন জীবন-__যা পাঠান-মোগলের 
চরম দানপত্রে প্রদত্ত মলিন এশ্বর্ধরূপে একদিন পলাশীর আম্রকাননে 

পদদলিত হয়ে শেষে লাঞ্ছিত বাঙালীর দীপপ্রভাহীন গৃহের অন্ধকার 
কোণে আশ্রয় নিয়ে ছত্রকের মতোই বিস্তারলাভ করেছিল । 

তারপর উনিশ শতকের এক শুভ প্রভাতে বাংলায় নেমে এলো! 

জাগরণের অমুতধার। যার স্পর্শে এইসব জগ্জাল অপসারিত হয়ে 

গিয়েছিল। বাঙালীর ইতিহাসে সেই পট-পরিবর্তনের কাহিনী 

অল্পবিস্তর সুবিদিত, কারণ এর আলোচনা অনেক মনীষীই 
করেছেন। উনিশ শতক একদিকে যেমন রামমোহন, বিগ্ভাসাগর, 
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মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রভায় সমুজ্জ্ল, তেমনি 
আবার জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতির অবদানে সুসমুদ্ধ। আবার 

এই যুগই দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ 
প্রভৃতির তপস্তায় পবিত্র; তেমনি এই যুগ রামগোপাল, মুরেন্্র- 
নাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতির সিংহনাদে বিকম্পিত। মোটকথা, 

বাংলার আকাশে তখন নানা দিকে নানা পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখ। 
গিয়েছিল । বাঙালী যে তার নিজের পথ নিজে করে নিতে পেরেছিল 
তার কারণ শতাব্দীর স্চনাকাল থেকেই মাত্র কয়েক দশকের 

মধ্যেই এতগুলি সঞ্জীবনী প্রতিভার আবির্ভাব । যে জাতির জীবনে 

একটিমাত্রও এমন যুগের উদয় হয়, সে জাতির আশা আছে। 
এই কর্মময় যুগের প্রাণশক্তিতে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন চিত্তরঞ্জনের 
পিতা ও পিতৃব্যগণ । 

উনিশ শতকের উদ্বোধন হয়েছিল রামমোহনের শঙ্খনিনাদে | 

এই শক্তিমান ও দৃরদ্রষ্টা পুরুষ সেদিন ইতিহাসের উদ্দেশ্য ও 
অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করে তার ব্বদেশবাসীদিগের মুখ পুর্ব থেকে 

পশ্চিম দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । সেই থেকেই পাশ্চাত্যের 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা প্রবলভাবে ভারতবর্ষে আসতে থাকে । 

পাশ্চাত্তা-শিক্ষার উদ্দ/ম বন্যান্সোত প্রথম কিছুকাল বাংল! দেশকে 

ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । এই শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজ চেয়েছিল 
ভারতবষে 08160121 009001065 বা সাংস্কৃতিক-বিজয় স্ুসম্পন্ন 

করতে । রামমোহনের আবির্ভাব না! ঘটলে হয়ত এই সাংস্কৃতিক 
বিজয় সফল হতো, কিন্তু তার মেধা ও মনীষার জন্য এটা 

প্রতিহত হয়েছিল । পরব্তাকালে ইতিহাসের গর্ভ থেকে যখন একে 

একে যুগনায়কদের আবির্ভাব ঘটতে লাগল তাদের প্রত্যেকেরই 
জীবনে রানমোহনের চিন্তা প্রতিফলিত হতে থাকে যার মূল বক্তব্য ছিল 
আত্মস্থ হওয়া জাতীয় ধর্ম ও ভারতীয় জীবনবাদে শ্রদ্ধান্বিত 

হওয়া । বাংলার নবজাগৃতির পুরোধাগণ প্রাচীন ও নবীনের 
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সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে কিভাবে ইংরেজের সাংস্কৃতিক 

জয়-গৌরবকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন তার বিস্তারিত ইতিহাস 
আমাদের এই আলোচনার বহির্ভুত। এদের প্রত্যেকেই সমুন্নত 
'পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা লাভ করেও স্বদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ত্যাগ 

করেন নি। ধর্ম থেকে সাহিত্য, সাহিত্য থেকে সমাজ-চিস্তা, 
সমাজ-চিস্তা থেকে রাস্ীয় অধিকার অর্জনের প্রয়াস_বাঙালী 
অগ্রসর হয়েছে এইভাবে ধাপে ধাপে। এই ভাবেই উনবিংশ 

শতকে এইসব চিন্তানায়ক ও ধর্মাচার্ধদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রানিত হয়ে 
বাঙালীর শিক্ষায়, সমাজে, ধর্মে ও রাজনীতিতে যে কর্মব্যাকুলতার 

“ য় পাওয়া যায় তা একটি পরাধীন অধঃপতিত জাতির 
ইতিহাসে তখনই প্রকাশ পায়, যখন সেই জাতি নব অস্যদয় 

ত করার জন্য অগ্রসর হয়। উনিশ শতকের সেই জাগরণ ও 

তার সুবিস্তৃত প্রভাবের পরিমণ্ডলের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
চিত্তরঞন দাশ । 

ভারতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনের মধ্যবর্তী কালে বাংলা 

দেশের অবস্থাটা কি রকম ছিল তা এখানে একটু আলোচনা করা 
দরকার। সিপাহী-বিদ্রোহ দমন হওয়ার অনেক বছর পরে 
ভারতের জনজীবনে শতাব্দীকালব্যাপী ইংরেজের শাসন, অথব৷ 
প্রাচ্য-পাশ্চান্তোর সংঘর্ষের ফল কিছুটা অনুভূত হতে থাকে । 

কোম্পানীর শাসনকালে এদেশে ধারা গভর্ণর-জেনারেল হয়ে 

এসেছিলেন তাদের প্রায় সকলেই একই লক্ষ্যে কাজ করতেন, 

ইংলগ্ডের নব-প্রতিষ্িত ভারত-সাআজ্যের ভৌগোলিক আয়তন বৃদ্ধি 
করা, অর্থাৎ এই সময়টায় ০০0:8005 ও 21010690101 এই 

ছুটি কাজ ভিন্ন তাদের বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না। তবে 
এঁদের মধ্যে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে কেউ কেউ 
যে আদৌ মনযোগ দেন নি তা নয়, যেমন ওয়ারেন হেষ্টিংস্ 
কলকাত৷ মান্না ও এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন ; 
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লর্ড কর্ণোয়ালিস্ ও স্তার জন্ শোরও ভারতবাসীর কল্যাণের 
জন্য কিছু কাজ করেছিলেন। তবে লর্ড ড্যালহৌসির সময় পর্যস্ত 
যে নীতি অনুস্থত হয়ে এসেছে, মুখ্যত এঁরা সকলেই ছিলেন সেই 
নীতির ধারক ও বাহক--প্রাচ্য সাম্রাজ্যের কাঠামোটি মজবুত 
করা৷ ও এর বনিয়াদ সুদৃঢ় কর! । 

এখানে ম্মরণ রাখা দরকার যে, লর্ড ড্যালহৌসির শাসনকাল 
পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে সুবে বাংলার প্রশাসনিক গুরুত্টাই ছিল 
সমধিক । ১৮৫৩ সালের সনদ আইনের আগে পর্যন্ত বাংলার 
আয়তন ছিল বিশাল । তখনকার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বলতে বাংলা, 
বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং পাঞ্জাবের একটি অংশ ও দিল্লী 

সমেত সমগ্র সংযুক্ত প্রদেশ ( বর্তমান উত্তর-প্রদেশ )__এই বিশাল 
ভূখগ্কে বুঝাত। নতুন সনদ আইনে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও 
আসাম-_এই চারিটি প্রদেশ নিয়ে একটি স্বাধীন প্রশাসনিক প্রদেশ 
গঠিত হয় ও এই নবগঠিত প্রদেশের শাসনভার অল্সিত হয় 
একজন লেফটেন্তাণ্ট গভর্ণরের উপর। ১৮৫৩ সালে এই পদটির 

স্তি হয়। এইভাবে ভারতবর্ষের মানচিত্রে বাংলা নামে যে 

প্রদেশটি সেদিন দেখা গিয়েছিল তার সঙ্গে সেন রাজাদের আমলের 
বাংলা অথবা ঢাকা ও পরবর্তীকালে মুণিদাবাদের নবাবদের 
শ[সনাধীনের বাংলা, এমন কি ১৯১২ সালে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত 
হওয়ার পর বাংলার কোনো তুলনা হয় না। 

উনিশ শতকের প্রথমাবধি ভারতবর্ষ বলতে বাংলা দেশকেই 
বুঝধাতো। তারপর বিগত শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছর যখন 

অতিক্রান্ত হলো তখন থেকে শাসকবর্গ সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসী- 

দিগের প্রতি তদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে .থাকেন। 

১৮১৭ সালের আগে ইংরেজীর মাধ্যমে সরকারী উদ্ভোগে কলকাতায় 
একটি বিগ্যালয়ও স্থাপিত হয় নি। ভবে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার 

প্রসারে ইংরেজ নিশনারী সমিতিগুলির প্রয়োজনই যে সবচেয়ে 
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উল্লেখযোগ্য ছিল, সে বিষয়ে কোনে! সন্দেহ নেই । ১৮১৬ সালে 
সেই স্বনামধন্য ব্যাপটিস্ট মিশনারিত্রয়_কেরী, মার্শমান ও ওয়ার্ড__ 
খন কলকাত! থেকে পনের মাইল দূরে গঙ্গার তীরে শ্রীরামপুরে 
একটি কলেজ স্থাপন করেন তখন থেকেই নবীন বাংলার 
ইন্টেলেকচুয়াল জীবনের প্রকৃত নৃচনা। এর পর উল্লেখফোগ্য 
প্রয়াস ছিল স্বচ পার্রী ডক্টুর ডাফের ; তিনি ১৮৩০ সালে নিমতলায় 
স্থাপন করেন “ফী চার্চ ইন্পিটিউসন' যা পরব্তীকালে জেনারেল 
এ্যাসেমরিজ ইনগ্রিট্যুসনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল । একা দিক্রমে 
বাংলার তরুণরা পাচ-পুরুষ ধরে এই শিক্ষানিকেতনটি থেকে শিক্ষা 
লাভ করেছিল এবং বাংলার নবজাগরণের মালমসলার অনেকখানি 

এখান থেকেই আমরা পেয়েছিলাম | 

পাশ্চান্ত্য জীবনধারায় ভারতবর্কে স্ুসভ্য করে তুলবার জন্য 

এই ছিল প্রাথমিক প্রয়াস এবং এইসব স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ছেলেরা 
বয়োপ্রাপ্ত ন! হওয়। পর্যস্ত আমর! এই শিক্ষার ফলাফলটা উপলব্ধি 

করতে পারি নি। মাইকেল মধুস্দন দত্ত, হরিশ্চন্দ্র মুখাজী, 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (ইনি নাট্যকার গিরিশ ঘোষ নন), রামগোপাল 

ঘোষ, রাজনারায়ণ বস্থ ও কে. এন. ব্যানাজী প্রভৃতি সেদিনের 

তরুণ বাঙালী সন্ভানগণ ছিলেন ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ফসল। 

বাংলার নবজাগ্রত জাতীয় জীবনের এইটাই ছিল প্রাথমিক 

অভিব্যক্তি। এই প্রাথমিক ফসল সংগৃহীত হওয়ার পর বোঝ। গেল 

ষে প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজী ভাষার প্রভাবেই একটি ক্ষয়িফ্ট সনাজদেহে 
নবজীবনের সঞ্চার হয়েছে । এইভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে জাগরণটা 

সেদিন বাংলাদেশে দেখ! দিয়েছিল তার সঙ্গে এতকালের বিচ্ছিন্ন 

একটি প্রাচীন জাতির মানসিকতায় একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন 
পরিলক্ষিত হতে থাকে । আবার উনিশ শতকের এই আদিপর্বেই 

ইংরেজ গভর্ণর-জেনারেলগণ ভারতীয় জীবনের সামাজিক কাঠামোর 

প্রতি দৃগ্টি দিতে আরম্ভ করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনে 
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অধিরোহণের বনু পূর্বেই জন্ কোম্পানীর চেষ্টায়, ঠগীর উৎপাত, 
শিশুহত্যা, সতীদাহ প্রভৃতি বহু সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধিত 
হয়। এইভাবে ভারতবর্কে একটি নতুন পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
কেবলমাত্র বিদেশী ইংরেজ শাসকগণই যে সচেষ্ট হয়েছিলেন তা! নয় । 
এই সময়কার যিনি সবশ্রেষ্ঠ বাঙালী সেই রাজা রামমোহন রায়ের 
কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য । এই যুগনায়কের মধ্যে ছিল 
একাধারে মার্টিন লুথারের নিভীকতা ও জন্ কালভিনের আদর্শবাঁদ । 
বামমোহন বাংলাদেশে শুধু একটি নতুন শিক্ষা আন্দোলন গড়ে 
ভুলতেই সহায়তা করেন নি, তিনি তার স্বদেশবাসীর প্রবল বিরোধিতা 

সত্বেও বেটটিহ্ক ও মেটকাফের সংস্কার-প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করতে ও 

সহায়তা করেছিলেন। হিন্দুসমাজে শতাব্দীর সঞ্চিত জঞ্জাল সমূলে 

অপসারণ করার জন্য রাভা তর মুষ্টিমেয় কয়েকজন বন্ধুদের 
সাহাযোে কি অসাধ্য-সাধন করেছিলেন, সে ইতিহাস এখন 

ন্পপরিচিত ।% 

কিন্তু রামমোহনের সংস্কার-প্রয়াসের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন 

করতে আমাদের কয়েক পুরুষ লেগেছিল এবং তার প্রভাবটাও 

হিন্দুসমাজ-জীবনে অনুভূত বা কার্ধকরা হতে বিলম্ব হয়েছিল। 
তাই দেখা যায় বে উনিশ শতকের মাঝামাবি সনয় পর্যন্ত হিন্দু- 

সনাজে বাল্য-বিবাহ ও ব্হু-বিবাহ অব।ধে প্রচলিত ছিল। এই 

দুইটি সামাজিক কু প্রথা উৎখাত করবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল 

আর একজন মানবের । তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর। উনিশ 
শতকের বাংলার তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় সমাজ-সংস্কারক |" 

তার এই সংস্কার আন্দোলনের ফলেই শিক্ষিত বাঙালীর মানসিকতায় 

দেখা দিতে থাকে একটি পরিচ্ছন্ন আধুনিকতা । পর্দা, জাতিভেদ 

প্রথা, বারবেলা বিচার, পৌত্লিকতা__এইসব নানাবিধ কুসংস্কার 

* লেখকের "রামমোহন, গ্রন্থ ভ্রষ্টব্য। 
ণ জেখকের 'বিগ্যাসাগর) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। 

£& 
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হিন্দুসমাজ-দেহকে জীর্ণপ্রা় করে তুলেছিল। রামমোহন- 
বিষ্তাসাগরের সংস্কার-প্রয়াস ইতিহাসের ভ্োতোধারার মুখ যে 
ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল এবং এটা কতক পরিমাণে যে ইংরেজী 
শিক্ষার সংস্পর্শে আসার ফলেই সম্ভব হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন 

সন্দেহ নেই। 
তবে ভিক্টোরিয়ার শাসনের মধ্যবর্তী কালে বাঙালীর সমাজ 

বা ধর্মনৈতিক জীবন যে একেবারে নিন্দনীয় ছিল তা নয়। ধর্মের 
উচ্চ চিন্তা না থাকলেও সেদিনের বাঙালীর মধ্যে ধর্মভাবটা ছিল 
প্রবল ও আস্তরিক। শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে তারা ছিল অভ্যস্ত। 
ধর্মভাব প্রবল ছিল বলেই না এই সময়কার সাধারণ বাঙালী-জীবন 
এই কয়টি বিশেষ গুণের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল-_সততা, সত্যবাদিতা, 
সরলতা, আস্তরিকত৷ ও লক্ষ্যসাধনে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা । যৌথ- 
পরিবার প্রথা তখনো একেবারে লুপ্ত হয় নি, সমাজ তখন ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক ছিল না, ছিল পরিবার-কেন্দ্রিক। সেই সময়কার ভারতীয় 
সমাজ-জীবনের একজন সহৃদয় বিদেশী পর্যবেক্ষক লিখেছেন £ [7615 
15100 000100 00910 115 006 [0810 02058 0 00০ 70109.- 
[0610021 502101110 2170. 00106170076) 10 ৬/10101) [00127 
30০16 17851012060. 01 008)091565 28175 016 51)00155 
০6130110105 870 0116 ০802.01/9015 061390016, 1 02০- 
৬1063 6৮৫ 102) ৮7101) 0015 [51206, 1015 081651১7015 
০০০০020020১ 1013 01015 01 2ি161905. 1 1721565 1017, 9 
(6 09066 2. 10600106201 ৪. 0011907806 0০00....7076 
58305 07851128100 15 00 006 [71000 115 ০100, 1019 
৮80০ 00010051013 00606?ি€ 500160, 1719 [3171121000)10910 
50016. ঞ যৌথ বা একান্নবর্তা পরিবারের আদর্শটা বাংলাদেশে 
ছিল বলেই এর সমাজ-জীবনে সম্প্রীতি ও মানবিকতাবোধ বিদ্ধমান 
ছিল। 
(3801 07 18015 : 91006 [0 
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রামমোহন যে বীজ বপন করে গিয়েছিলেন তা অস্কুরিত 

হতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল এবং ভিক্টোরিয়ার শাসনকালের 

নধ্যবর্তী সনয়েই আমরা সেটা প্রত্যক্ষ করলাম । ইংরেজী শিক্ষায় 
শিক্ষিত যে কয়জন খ্যাতনামা বাক্তিকে আমরা এই সময়ে পাই 

তারা সকলেই এসেছিলেন মধ্যবর্তী শ্রেণী থেকে। এঁদের মধ্যে 

দুজনের নাম বিশেষ উল্লেখষোগা__মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
ব্হ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মেন। রামমোহনের ভাবধারার এই ছু'জনই 

ছিলেন শ্ত্ুযোগ্য উত্তরসাধক। বাংলার নবজাগরণ এঁদের উভয়ের 

চিন্তা-ভাবনা ও কর্মপ্রয়াসের নিকট কম খণী নয়।%* ভারত- 
বাীকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার নীতিটা যে 

সবতোভাবে সুফলপ্রন্থ হয় নি, তা বলা বাহুলা। পাশ্চাত্য 

কালচারের সবটাই যে আমাদের পক্ষে হিতকর হয়েছিল তা নয়। 

হিন্দুসমাজের পুরাতন পাত্রে নতুন মদ ঢেলে দেওয়ার ফলটা 
বরং অনেক ক্ষেত্রেই সাংঘাতিক হয়েছিল । 

এই প্রসঙ্গে লর্ড রোনাল্ডসের একটি অভিমত উদ্ধৃতিযোগ্য । তিনি 
লিখেছেন 2 935 076 1010010 01 0])6 10176662001) ০610001/ 

৪ 10671090 01 11)061160002] 25201051790 560 11075 10101) 

5৮/6]01151170 0011612002 1061016 1 11062, 0120 ৮৮11101) 

1125 3191)760 103 [700111755৬৮ 6510100197) 10202,206 006 

1291)101) 01 005 09%--2100 ড/6506110157) :0617127060 

01 15 ৮06021169 11120 006% 5150910 09 000 06 

01৮11128601) 0 101)017 0001205, 0106 07076 80171 

01061 20071196600 002 6৮০10101776 ড/65061705006 72016 

61917061706 0602:0)6 01)617 062201001901010 01 6৮611017102 

:890600. 0৩ 00160 0162170706 123 08708560, 2201601 

ও লেখকেন 'মহধি দেবেন্দ্রনাথ" ও 'কেশবচন্ত্' দ্রষ্টব্য। 
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ভাঙনের নেশা এমনভাবেই আমাদের সেদিন পেয়ে বসেছিল যে, হিন্দু- 

সমাজের মূল ভিত্তিটাই শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষার এই 
কুফলটা আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল এবং 
রোনাল্ডসের বন্ু পূর্বেই তিনি লিখেছিলেন 2 5 26 07001) 6০০ 

001771091006]19 13935699900 006 810171 0£ 000617) 110,2., 

১০ 216 10106 17101105012, 1)510110 60002000 00090 1025 

[0:0900০60 2 10100 01 10611600021 2070. 51010109091] 212- 

৬15] 11) 05, 11115 ০0100201020 1095 017 006 0180 1)91)0, 

01৮০1060 ০00] 11011)0 2190 9101710 200) 006 06610] 

16911010901 1116 200. 01১01761101 ০৮] 0৬10) 00181)0%5 

%/101)001) 017 11706 006] 10205 10190117609 17) 21) 

11511702170 1621 1012001075 6৮০1) ৮/10]) 0106 1166 204 

11090121860 101:0796- + এইভাবে অন্ধ অন্ুুকরণের ফলে 

আমরা না পেরেছিলাম যুরোপকে গ্রহণ করতে, না পেরেছিলাম 

বুঝতে ভারতবর্কে । এর ফলে দেশের মধো ছুই শ্রেণীর মানষের 
উদ্ভব হলো-_সংস্কার-সমর্থক ও সংস্কার-বিরোধী যাদের বলা হতো 
প্রতিক্রিয়াপন্থী । 

ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ফলে বাংলাভাষা ও সাহিত্য ছুই-ই 

যেন গতিবেগসম্পন্ন হয়ে উঠল । এতকালের উপেক্ষিত ও অনাদূত 
বাংলাভাষাকে ধার! মর্যাদার আসনে প্রতিষ্িত করলেন এবং ভাব- 
প্রকাশের একটি উত্তম বাহনরূপে পরিশত করলেন তাদের মধ্যে 
বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বস্কিমচন্দ্রের অবদানই ছিল সমধিক। 

বাঙালী-জীবনে এরাই বাংলা ভাষার মাধ্যমে নিয়ে আসেন একটি 

*৯71%6 17501/ 0 47)000710 : 01081031769. 

প71/6 50161 01 18260 : ৪. 0281. 
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নতুন ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি। ম্মার্ত রঘুনন্দনের বাংলা রূপান্তরিত 
হয়ে গেল এক নতুন বাংলায় এবং এইসব সাহিত্যসেবীদের রচনার 

নাধামে বাঙালীর জীবন-বীণায় বন্কৃত হতে লাগল সাম্য ও 

স্বাধীনতার নতুন স্বর । তবে শিক্ষা, সাহিত্য, অর্থনীতি, শিল্প-_ 
এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রকৃত উৎকর্ষ সাধিত হয় কোম্পানীর রাজত্বের 

অবসানে ভিক্টোরিয়ার শাসনকাল থেকেই । এই সময় থেকেই 
ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক বিবর্তনের পথে সুনিশ্চিতভাবে 

পদক্ষেপ করে । সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও বাঙালীর প্রতিভা কোম্পা- 

নর আমল থেকেই বিম্ময়কর নিভীকতা দেখিয়ে এসেছে। 

পিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বে হরিশ্চন্দ্র মুখাজীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 
'হিন্দু পেক্রিয়ট' লর্ড ক্যানিং-এর শিরঃীড়ার কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল 
এবং বিদ্রোহোত্তর কালে কেশবচন্দ্র সেনের “ইগ্ডিয়ান মিরার? ও 

গিরিশচন্দ্র ঘোষের “বেঙ্গলী” (১৮৬৮) স্বাধীন মত প্রকাশের দৃষ্টান্ত 
স্থাপনে অগ্রণী ছিল। 

এইভাবে প্রায় সকল দিকেই নবজাগরণের শঙ্ঘধ্বনি শোন 

গেলেও ছুইটি ক্ষেত্রে এর অপূর্ণতা রয়ে গিয়েছিল। জনমতগঠনের 
উপায় যেমন সংবাদপত্র, তেমনি একে জাগ্রত করে তোলার জন্য 

প্রয়োজন ছিল বক্তৃতামঞ্চের। আধুনিক গণতন্ত্ের প্রধান ছুইটি 
উপকরণ হলো ব্যবহারজীবী সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চ 
(105 827 2150. 00679125000 2160) 0০ 011001091 

10500010751)05 0% 12800670. 061700190%.+__-এই কথা বলেছেন 

প্রখ্যাত সমাজতন্ত্রী চিন্তানায়ক সিডনী ওয়েব।) বাংলা দেশে 

ল€ কার্জনের আমল শেষ না হওয়া পর্যন্ত জনমত জাগ্রত 
করার জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চ তৈরি হয় নি এবং 
ইগ্ডিয়ান বার কমিটির সুপারিশগুলি কার্ধকর হওয়ার আগে 
পর্যন্ত এদেশে ব্যবহারজীবী সম্প্রদায় শক্তিশালী হয়ে উঠতে 



৪৮ দেশবন্ধু 

পারেন নি, কারণ তার আগে আদালতে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ 

ব্যবহারজীবীদের মধ্যে পদমর্যাদার একটা! ছৃত্তর ব্যবধান বা পার্থক্য 
বিদ্যমান ছিল। 

একদিকে শাসক ও শাসিতের মধো এই সংঘর্ষ, অবিশ্বাস ও 

ব্ণ-বিদ্বেষ, এবং অন্যাদিকে নবাগ্রত জাতীয় আত্মবোধ, বুদ্ধির উৎকর্ষ 

এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তার পরিবেশের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন 

চিত্তরঞ্জন দাশ। 



॥ চার ॥ 

১৮৭০) ৫ই নভেম্বর । শনিবার। 

ক্ষণজন্মা চিত্তরঞ্জন পটলডাঙায় জন্মগ্রহণ করেন এই দিনটিতে তার 
পিতানাতার দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথম পুত্র হিসাবে । ভাই-বোন মিলে 
তারা সবস্থদ্ধ আটজন; ভূবনমোহন ও নিস্তারিণী দেবীর প্রথম 
সন্তান একটি কন্যা, চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাদের দ্বিতীয় সন্তান, তারপর 

কালক্রমে তাদের আরো! চারটি কন্যা ও ছুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
চিন্তরপীন যখন স্কুলে ভত্তি হন, তখন তার পিতামাতা পটলডাঙা 
থেকে দক্ষিণ কলকাতায় পিপুলপটি রোডে এসে বসবাস আরন্ত 
করেন। এই পিপুলপটি রোড পরবতীকালে রসা রোড নামে 
পরিবন্তিত হয়। এই অঞ্চলটি তখন বেলতলা নামেও পরিচিত ছিল। 
দক্ষিণ কলকাতার এই জনবিরল অঞ্চলে প্রথমে বসতি স্থাপন করেন 

কালীমোহন দাশ; দাশ-পরিবারই ছিলেন এই অঞ্চলের প্রথম 

ব্রাহ্ম অধিবাসী । তখনো পর্যস্ত এইখানে খুব বেশি বসতি গড়ে 
ওঠে নি, মাত্র কয়েকটি ত্রাহ্ম-পরিবার তাদের স্ব স্ব গৃহ নির্মাণ করে 
বসবাস করতে আরন্ত করেছেন। কালীমোহনের পর বাসগার 

( বরিশাল ) স্বনামধন্য চণ্ডীচরণ সেন এখানে বসতি স্থাপন করেন। 

দাশ-পরিবারের সঙ্গে এই সেন-পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং 

ছূর্গমোহনের সঙ্গে চণ্ডীচরণের ছিল অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্য । ব্রাহ্মদমাজের 
ইতিহাসে চণ্তীচরণ সেনের নামও স্ুবিদিত এবং এ'রই দ্বিতীয় পুত্র, 
প্রখ্যাত ব্যারিস্টার নিশীথচন্্র সেন উত্তরকালে দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ 

সহকমীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। একসময়ে আইন-্ব্যবসায়ে 
নিশথচন্দ্র ব্যারিস্টার চিত্তরপ্রন দাশের একজন স্থুযোগ্য জুনিয়ার 

ছিলেন । এই ছুই পরিবারের সন্তান-সম্ততিগণ সকলেই জাতীয়তা" 
বোধে উদ্দীপ্ত ছিলেন । 



৫০ দেশ বন্ধু 

আগেই বলেছি, দাশ-পরিবারের সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের বিশেষ 

ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং এই স্ৃত্রেই চিত্বরগ্রন তীর শৈশবকালেই এই 

মনীষীর সংস্পর্শে এসেছিলেন ও উত্তরকালে তার দ্বারা অনেকখানি 

প্রভাবিত হয়েছিলেন । তার প্রথম জীবনের রাজনৈতিক মতামত 

বহুল পরিমাণে বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শ অনুসারেই গড়ে 

উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে এরই কাছে চিত্তরঞ্রন রাজনীতির প্রথম পাঠ 
গ্রহণ করেছিলেন এবং বিপিনচন্দ্রকে তিনি তার রাজনৈতিক গুরু 

বলেই শ্রদ্ধা করতেন। দেশবন্কুর জীবনালোচনায় বিপিনচন্দ্রের 
উল্লেখ শুধু প্রাসঙ্গিক নয়, অপরিহার্য । যথাস্থানে আমরা তার 
কথ সবিস্তারে বলব। 

চিন্তরঞনের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ত হয় ভবানীপুর লগ্ুন মিশনারি 
্কলে। এর প্রকৃত নান ছিল “লগুন মিশনারি সোসাইটিজ 
ইনগ্রিটযাসন' । আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন দক্ষিণ 
কলকাতায় ইংরেজ মিশনারিদের পরিচালিত এই একটি মাত্র 
স্কুলই ছিল এবং কলকাতার মধ্য তখন এটিই ছিল একটি প্রধান 

শিক্ষানিকেতন। ১৯২৪ সালের পর এই সুপরিচিত শিক্ষা- 

নিকেতনটির অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়। বালক চিত্তরঞ্জন যখন এইখানে 
পড়তে এলেন তখন এর অধ্যক্ষ ছিলেন মিস্টার আসটন্ এবং 
নবাগত মিস্টার জে. এন. ফাকুহার ছিলেন এর অন্যতম শিক্ষক । 
চিত্তরঞ্জন ছাত্র হিসাবে এখানে প্রবিষ্ট হন ১৮৭৮ সালে এবং 

আট বছর কাল তিনি এইখানে অধ্যয়ন করেছিলেন। গ্রথম- 

বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ১৮৮৬ সালে তিনি 
এখান থেকে পাস করে প্রেলিডেন্সি কলেজে ভন্তি হন। তার 
এক সহপাঠী লিখেছেন £ “স্ুল-জীবনে সকল বিষয়েই চিত্তরঞ্জন 

তার সহপাঠীদের অগ্রণী ছিলেন ; অন্যান্য ছাত্রদের মতো! তিনি 
ষে একজন শাস্তশিষ্ট, নিরীহ ও গ্রন্থকীট ছিলেন তা৷ নয়, বরং 

তিনি ছিলেন তার বিপরীত- একজন স্কুল-পালানে! ছেলে + কিন্তু 
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তার বুদ্ধির প্রাচুর্ধ ও সজজীবতা তাকে সকলের আকর্ধীর করে 
ভুলেছিল।** সহপাঠীরা চিত্তরঞ্রনের মধ্যে দেখতেন একটা সদা 
উংফুল্পভাব__তার পাশে বসলেই তার প্রাণচাঞ্চল্য অন্যর মধ্যে 

সঞ্চ'রিত হয়ে যেত। কথাবার্তায়, আচরণে সকলকে তিনি সহজেই 

আকর্ষণ করতে পারতেন। চিন্তরঞজনের স্বভাবের এই যে সজীবত। 

আর এই আকর্ষী শক্তি, এ ছুটোই যেন হিল তার সহজাত। 

নিখিল মানুষের চিন্তরকে আকর্ষণ করবার জন্য যে মানুষটি জন্মগ্রহণ 

কবেহিলেন, তার মধো যে এই স্বাভাবিক গুন থাকবে, তাতে বিশ্মিত 

হওয়ার কিছু নেই। 

চিন্তরপ্রনের বয়স তখন ষোল বছর যখন তিনি প্রেনিডেন্সি কলেজে 

পড়তে এলেন। তার ভগ্নীপতি, ছুর্গামোহনের অহ্তন জামাতা, 

ডক্টর পি. কে. রায় তখন এই কলেজের অধ্যক্ষ । তার আগে এই 
কলেজের অধ্যক্ষের পদে আর কোন ভারতীয় নিযুক্ত হন নি। 

বংলাদেশের বহু খ্যাতনামা! ব্যঞ্তি এই সময়ে এই কলেজের ছাত্র 

ছিলেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে দেশের রাজনৈতিক 
আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । হিন্দু কলেজের 
এতিহাবাহী, নব-রূপান্তরিত এই শিক্ষানিকেতনে ধারাই অধ্যয়ন 
করেছিলেন তারা সকলেই এই বলে গর্ববোধ করতেন যে, ৯50০9 
১/০ 19 2091000 17) [00110 1106, 15 50107619009 002 

£165106009 00116£6.$ আমর! দেখতে পাব যে, এই কলেজেরই 

একজন ছাত্র হিসাবে উত্তরকালে চিত্তরঞ্জন কিভাবে অনেকের মধ্যে 

'একজন' হয়ে বাংলা তথা ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে 
তার নামের মুদ্রা অঙ্কিত করে দিয়েছেন। 

প্রেসিডেন্সি কলেজে চিত্তরঞ্জন সবসুদ্ধ চার বছর কাল অধ্যয়ন 

করেন ও ১৮৯০ সালে এখান থেকেই তিনি বি. এ. পাস করেন। 

০26 097 12665 ০7 0৮ 2,065: 0৮ ০১. 
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তিনি অনার্স নিয়ে পাস করতে পারেন নি, পড়াশুনায় তিনি আদো 
মনোযোগী ছিলেন না এবং যে চার বছর তিনি এখানে অধ্যয়ন 

করেছিলেন সেই সময়টা কলেজের বিতর্কনভা, আগ্ডার-গ্র্যাজুয়েটস্ 
গ্যাসৌসিয়েসন ও ই্রডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েদন প্রভৃতির কাজকর্মে 
সমধিক উৎসাহী ছিলেন । তবে ইংরেজীট। তিনি ভালভাবেই আয়ত্ত 
করেছিলেন বলতে এবং লিখতে । তার কলেজ-জীবনের অন্যতম 

সহপাঠী পু্থীশচন্দ্র রায় তার লেখা “দেশবন্ধু-জীবনী, গ্রন্থে একটি 
ঘটনার উল্লেখ করেছেন । তিনি এবং চিন্তরঞ্জন দু'জনে মিলে আগার- 

গ্রযাজুয়েটস্ ্যামোসিয়েসনের পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
কর্তৃপক্ষকে বাংলা ভাষাকে প্রবেশিকা ও ফাষ্ট আট্টস্ পরীক্ষায় 
বিকল্প দিতীয় ভাষার স্থান দেওয়ার জন্য আন্দোলন করেছিলেন । 

অবশ্য তাদের এই উদ্যম তখন ফলবতী হয় নি; তথাপি এই ঘটনার 

ভিতর দিয়েই বাংল! ভাষার প্রতি চিন্তরঞ্জনের যে অনুরাগ প্রকাশ 

পেয়েছিল উত্তরকালে তাই-ই তাকে বাংলা সাহিত্যের সেবায় 

নিয়োজিত হতে সহায়তা করেছিল । চিত্তরপ্রন অবশ্য তার জীবিত- 

কালেই প্রবেশিক ও ইণ্টারনিডিয়েট শ্রেণীতে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 

বাংল! ভাষার স্বীকৃতি দেখে যেতে পেরেছিলেন । এটা সম্ভব হয়েছিল 

একটিমাত্র লোকের জন্য-__স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । তিনিই 
কলকাতা৷ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কর্ণধার হিসাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই 

ষুগাস্তর এনেছিলেন ।* 

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মুখে শুনেছি যে, 

দেশবন্ধুর বাগ্সিতাঁর প্রথম বিকাশ স্ুরেন্দ্রনাথের ছাত্রসভার একাধিক 
অধিবেশনেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। কলেজে পড়ার সময় থেকেই 

চিত্তরঞ্জন ছাত্রসভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ 

ও আনন্দমোহন বন্ত্ব ছু'জনে মিলে ১৮৭৫ সালে এই ছাত্রসভা। 

* লেখকের শিক্ষাগুর আশুতোধ' ভ্রইবা । 
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স্থাপন করেন। ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতি বর্জনীয় নয়'__ভারতবর্ষে 
এই কথাটি প্রথম বলেছিলেন রাষ্ট্র সুরেন্দ্রনাথ এবং তিনিই 
তার দূরদৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যদি এই 
দেশের শিক্ষিত লোকের মধ্যে সার্থকভাবে ও ব্যাপকভাবে রাজ- 
নৈতিক চেতনার উন্মেষ সাধন করতে হয় তবে সকলের আগে 
দেশের তরুণ ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যেই জাগিয়ে তুলতে হবে দেশপ্রেম 
ও স্বাধীনতার আকাজ্ষা। এই ছাত্রসভা গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে স্রেন্দ্রনাথ তার আত্মজীবনীতে (“এ নেশন ইন্ মেকিং) 
লিখেছেন 2 "ও 01080151706 016 91000010157 4১3500190101)) 

1 5০010 0০ 11170161006 ঠ00106 006 1991101017105 

0 70010110 50101) 200 60 1051016 606] ৮10) ৪, 

0401000 210001, হিএ10। 0 69০00 10 00010) 2100 [0 

06 17001)6119170. বাংলা দেশে এই সময় থেকে রাজনৈতিক 

চিন্তার যে উন্মেষ দেখ! যায়, তার পরিণতি সাধনে স্ুরেন্্নাথ- 
আনন্দমোহন স্থাপিত এই ছাত্রসভার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল 
এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও এই জাতীয় সভা স্থাপিত 

হয়েছিল প্রধানত; সুরেন্দ্রনাথের উদ্ভোগেই । বিশ শতকের ভারতবর্ষের 
একাধিক রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাকে আমরা এই ছাত্রসভা 
থেকেই পেয়েছি। চিত্তরঞনের রাজনৈতিক প্রতিভার উন্মেষ সাধনে 
এই ছাত্রসভার সঙ্গে তার কলেজ-জীবন থেকেই সংযোগটা যে 
বিশেষভাবেই সহায়ক হয়েছিল, তা বল! বাহুল্য । এই প্রসঙ্গে 
আরো উল্লেখ্য যে, কলেজে অধ্যয়নকালেই তিনি সাহিত্যে ও 
বাস্সিতায় তার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সহপাঠী ও 
অধ্যাপকদের বিস্মিত করে তোলেন । 
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বি. এ. পাস করার অল্প কয়েক মাস পরেই চিত্তরপ্রন এলেন 

বিলাতে সিভিল সান্ভডিস্ পরীক্ষা দিতে । ভূবনমোহনের একাস্ত 

ইচ্ছা ছিল চিত্তরঞ্জন এই পরীক্ষা দেন, কারণ কৃতকার্য হতে পারলেই 

নর্যাদীসহ বাঁধা মাইনের একটি চাকরি স্ুনিশ্চিত। ছুর্গামোহনের 

ইচ্ছা ছিল যে চিত্তরঞ্জন বারিস্টারি পড়েন, কিন্ত ভুবনমোহনের 

নিজের আধিক অবস্থা তখন সচ্ছল ছিল 'না; ব্যারিস্টারিতে 

কৃতকার্য হলেও সঙ্গে সঙ্গে পশার জনানো অনিশ্চিত, এই চিন্তা 

করেই ভূবনমোহন পুত্রকে সিভিল সাভিস্ পরীক্ষা দেওয়ার জন্যই 

বিলাত পাঠিয়েছিলেন । কিন্ত ইতিহাস-বিধাত।র অভি প্রায় ছিল সম্পূর্ণ 
স্বতন্ব, তাই বুঝি সিভিলিয়ান্ হতে গিয়ে চিন্তরপ্রন ফিরে এলেন 
বারিস্টার হয়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তার অন্যতম সহপাঠী ও 

বন্ধু ছিলেন জে. এন. গুপ্ু : ইনি পরবর্তীকালে স্বনীমধন্ সিভিলিয়ান্ 

রমেশচন্দ্র দত্তের অন্যতম জামাতা হয়েছিলেন । এই জে. এন. গুপ্ত ও 

চিত্তরপ্রন দু'জনে একসঙ্গে আই. দি. এপ. পরীক্ষা! দেওয়।র জন্য বিলাত 

গিয়েছিলেন ৷ 

বিলাতে আসার পরে চিত্তরঞ্জন অবশ্য ছু'ব্ছর রেন ও গার্নে 

নামক ছু'জন প্রথিতযশ। অধ্যাপকের অধানে আই, সি. এদ. পরীক্ষার 

জন্য যথারীতি কোচিং নিয়েছিলেন এবং ১৮৯২ সালে উক্ত পরীক্ষায় 

অংশ গ্রহণ করেন, কিন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় তার, 
নাম দেখা গেল না। কলকাতায় বসে ভুবনমোহন এই সংবাদ জানতে 
পেরে যারপরনাই মর্মাহত হলেন এবং পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য 
তিনি পুত্রকে নির্দেশ দিলেন। চিন্তরঞ্জন অকৃতকার্য হলেন কেন? 

পড়াশুনায় অমনোৌযোগিত। এর একমাত্র কারণ ছিল না প্রধান কারণ 

ছিল রাজনীতি । কথাটা একটু খুলে বলা দরকার। ইংলগ্ডে এসে 

অবধি চিত্তরঞ্জন লেখাপড়ার চেয়ে রাজনীতির চর্চা করেছিলেন একটু 

বেশি মাত্রায়। এর ছটো দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । 
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প্রথমটি জেমস্ ম্যাকলিন্-ঘটিত ব্যাপার। যে বছর তিনি 

প্রথমবার আই. সি. এস. পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হন, সেই সময়ে 

পরীক্ষার কিছু আগে জেমস্ ম্যাকলিন্ নামক পা্লামেণ্টের এক সভ্য 

একটি প্রকাশ্য বক্তৃতায় ভারতীয় মুসলমানদিগকে দাস (512৮5) আর 
ভারতীয় হিন্দ্ুদিগকে চুক্তিবদ্ধ দাস (300961)65100 512,568) বলে 

অভিহিত করেম। চিত্তরঞ্জনের স্বাদেশিকতা এই আক্রমণ সঙথা 

করতে পারল না। তিনি অবিলম্বে লগ্তনস্থ ভারতীয়গণকে 

সম্মিলিত করে লগুনের এক্সেটর হলে এক সভা করেন এবং সেই সভায় 

তিনি মাকলিনের এই গুদ্ধত্যপুর্ণ উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই 

গুতিবাদের ফল হয়েছিল। বিলাতের বড় বড় কাগজে তাকে 

সমর্থন করে একাধিক সম্পাদকীয় মন্তবা প্রকাশিত হয়। আমরা 

যে সময়ের কথা বলছি তখন ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত 

ছিলেন গ্লাডষ্টোন। লিবারেল নেতৃরন্দ ওল্ডহ্যামে গ্রাডষ্টোনের 

সভাপতিত্বে একটা সভা আহ্বান করলেন । তরুণ টিন্তরঞ্জন এই 
সভায় বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে মাকলিনের কাজের তীব্র সনা- 

লোচনা করেন । এই সম্মর্ণীয় সভায় বন্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ; 

“ভদ্র মহোদয়গণ, আমি পার্লামেন্টের বক্তৃতায় বহুবার এই রকম 

উক্তি শুনে ছুঃখিত হয়েছি যে, ইংলগু তরবারির সাহায্যে ভারত 

অধিকার করেছে ও তরবারির সাহায্যেই ভারত রক্ষা করবে। কিন্ত 

ইতিহাসের সাক্ষ্য ভিন্নরূপ। ইংলগু এমন কোন কাজই করে নি। 
বিশাল ভারত-সাআজ্য যে সঙ্গীনের দ্বারা বা তরবারির সাহায্যে 

অধিকার করে নি-_-এই গৌরব সামরিক শক্তির বলেও লব্ধ হয় নি, 

ইহা প্রকৃতভাবে নৈতিক জয়, নৈতিক গৌরব। তথাপি তরবারির 
উল্লেখ এবং ভারত-সাম্াজ্য একমাত্র তরবারি-নীতির সাহায্যে 

শাসিত হবে__এই রকম উক্তি অশ্রদ্ধেয় ও ঘ্বণাজনক এবং একথা 
ইংরেজের মুখে বিসদৃশ 1 ০0516 90101000020 [008105)7- 

013: চিত্তরঞ্জন তার এই বক্তৃতায় ঠিক এই কথাগুলি ব্যবহার 
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করেছিলেন । সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় ঘষে, এর ফলে 

ম্যাকলিন্ সাহেব শুধু মৌখিক ক্ষমা চেয়ে নিষ্কৃতি লাভ করেন নি__ 
পার্লামেন্টের সদস্যপদ ত্যাগ করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন । 

দ্বিতীয় ঘটনাটির উপলক্ষ ছিলেন দাদাভাই নৌরজি। ভারতের 
এই বয়োবৃদ্ধ মান্মষটি ইংলণ্ডে ভারতবাসীর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের 

সর্বজনমান্য নেতা ছিলেন চিত্তরঞ্জনের জন্মের আগে থেকেই। 

১৮৬৮ সনে রাষ্ট্রগুর সুরেন্ত্রনাথ যখন তার বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত ও 

বিহারীলাল গুপ্তের সমভিব্যাহারে সিভিল সাভিস্ পরীক্ষা দিতে 

বিলাত গিয়েছিলেন তখন থেকেই কংগ্রেসের ভাবীকালের এই ছুই 

সভাপতি রমেশচন্দ্র ও সুরেন্্নাথ__দাদাভাই নৌরজির সঙ্গে 

পরিচিত হয়েছিলেন । সেদিন ছাত্রাবস্থায় রমেশচন্দ্রও রাজনীতির 

চা থেকে বিরত ছিলেন না। ভারতে আয়কর-ব্যবস্থা স্থায়ী করার 

স্বপক্ষে তদানীন্তন ভার্তসচিব ১৮৭০ সালের আগষ্ট মাসে যে 

এর প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন, লগুনস্থ ভারতীয়দের ( তখন অবশ্য 

ভারতীয়দের সংখ্যা খুব কমই ছিল এখানে ) সম্মিলিত করে রমেশচন্দ্ 

এর প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করেন নি এবং “এসিয়াটিক' পত্রে এই 
সম্পর্কে তার একখানি সুদীর্ঘ পত্রও প্রকাশিত হয়েছিল ।*% ছাত্র 

হলেও রমেশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ উভয়েই নৌরজির বিশেষ স্সেহভাজন 

ছিলেন এবং তারা দু'জনেই ইংলগ্ডে থাকাকালীন সময়ে তার সঙ্গে 
পরিচিত হয়েছিলেন । পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ইংলগ্ডে অবস্থান 

করে নৌরঞ্জি সাহেব ভারতের রাজনৈতিক আদর্শকে শাসকজাতির 
সামনে তুলে ধরেছিলেন । 

চিত্তরঞ্জনের সময়ে নৌরজি ইংলগের পার্লামেন্টের ( হাউস্ অব্ 
কমনস্) সদস্পদ প্রার্থী হন ও সেন্ট্]াল ফিনস্বারি কেন্দ্র থেকে 
লর্ড স্যালিস্বারির সঙ্গে প্রতিদ্ন্ঘিতা করে নির্বাচিত হওয়ার চেষ্টা 

করেন। তার আগে স্ুপ্রসিদ্ধ বাশ্মী লালমোহন ঘোষ ব্রিটিশ 

লেখকের “ রমেশচন্দ্র” গ্রন্থ দ্রষ্টবা। 
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পার্লামেন্টের সভ্য হওয়ার চেষ্টা করে বিফলকাম হয়েছিলেন । তাই 

নৌরজির সময়ে লগ্ডনের সমস্ত প্রবামী ভারতীয় ছাত্র তার নির্বাচনের 
জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। চিত্তরঞ্জন তখন নিজের পড়াশুনার ক্ষতি 

করে, নৌরজির নির্বাচনী-প্রচার অভিযানের বিশেষ দারিত্ব গ্রহণ 
করেন ও নৌরজির স্বপক্ষে কয়েকটি বক্তৃতা করেন এবং ইংলগ্ের মতো 
দেশে একজন বক্তা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। লর্ড স্তালিস্বারি 
তার প্রতিদ্ন্থীকে 10102 10150 11781) 01 11)019+ বলে কটাক্ষ 

করেছিলেন । নিবাচনী বক্তৃতায় চিত্তরঞ্জন এর সমুচিত জবাব 

দিয়েছিলেন । নৌরজির নির্বাচনী অভিযানে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গী 
ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ভবিষ্যতে ধাকে একদিন সুনিশ্চিত মৃত্ার 
হাত থেকে তিনি রক্ষা করবেন, সেই অরবিন্দের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের 

প্রথম পরিচয় ঘটে এইখানে ; ইনিও সিভিল সািস্ পরীক্ষা দিয়ে- 

ছিলেন, কিন্তু ইচ্ছা করেই এ পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে দেন নি। 
চিন্তরঞ্তনের বহু আগে থেকেই (১৮৭৯) অরবিন্দ এখানে অবস্থান 
করছিলেন একজন ছাত্র হিসাবে । তিনি লগ্ডনে এসেছিলেন মাত্র সাত 

বছর বয়সের সময় আর সেই থেকে একাদিক্রমে চৌদ্দ বছর এখানে 
ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেন। বাংলার ছুই তবিষ্যৎ চরমপন্থী 
নেতা এইভাবেই সেদিন এখানে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত 

হয়েছিলেন । চিত্তরঞ্জনের জীবনী-প্রসঙ্গে অরবিন্দের কথা পরে 

আরো বলতে হবে। 

নিবাচনে নৌরজি জয়যুক্ত হলেন, চিত্তরঞ্জন কিন্তু সেবার পরীক্ষায় 
অকৃতকার্য হলেন। তার সহপাহী জে. এন. গুপ্ত অবশ্যু পরীক্ষায় 
কৃতকার্য হয়ে অক্পফোর্ডে চলে যান আর তার বন্ধু লগ্ডনেই থেকে 
যান। ভুবনমোহনের কথামত চিত্তরঞ্জন আবার পরের বছর পরীক্ষা 
দিলেন। এই সময়ে তিনি অধ্যাপক কারডেব রীডের কাছে খুব 

য্নের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্র ও সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। এই 
তরুণ ছাত্রটিকে অধ্যাপক রীড নানাভাবেই পরামর্শ দিয়ে পরীক্ষায় 
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কৃতকার্য হতে সহায়তা করেছিলেন। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়ে 

চিত্তরঞ্রনের মনে পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে কোন সংশয় ছিল না; 

তাই তিনি এক তাঁরবার্তার ভুবনমোহনকে জানালেন, 'আশা করছি 
এবার আমি কৃতকার্য হব। ১৮৯৩ সালে তার সঙ্গে পরীক্ষা 

দিয়েছিলেন স্তার এালবিয়ন ব্যানাজী ; তিনিও তার বন্ধুদের লিখে 

জানালেন ; “চিত্ত এবার নিশ্চয়ই কৃতকার্য হবে । ১৮৯৩ সালের 

পরীক্ষায় পঞ্চাশজনকে সান্ভিসে নেবার কথা ছিল, কিন্তু পরে 

ঘোষণ। করা হয় যে মাত্র বিয়াল্লিশজনকে নেওয়া হবে । পরীক্ষার 

ফলাফল বেরুলে পরে দেখা গেল যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিয়াল্লিশ- 

জন ছাত্রের পরে তার নাম, কাজেই সাভিসে প্রবেশ করা তার 

হলো না। 

সিভিল সান্ডিস্ পরীক্ষায় তার অকৃতকার্য হওয়া সম্পর্কে 
চিত্তরপ্রনের কোন কোন জীবনীকার ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন । 

কেউ বলেছেন যে, তিনি ইচ্ছা করেই নাকি দ্বিতীয় বারের পরীক্ষায় 

সমস্ত প্রশ্মপত্রের উত্তর লেখেন নি, কারণ ছুই-তিনটি প্রশ্নপত্রের 
উত্তর লিখবার পর চিত্তরঞ্জনের ধারণা হলো যে, উত্তর সন্তোষজনক 

হচ্ছে না, কাজেই পরীক্ষা দেওয়া নিষ্ষল। কিন্তু তার বন্ধু জে. এন. 

গুপ্ত লিখেছেন যে, তিনি এ উত্তরপত্রগুলি দেখেছেন এবং সেগুলি বে 

সম্তোষজনকভাবেই লেখা হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, বাকী 
প্রশ্নপত্রগুলির উত্তর লিখলে তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্ধ হতেন । আবার 

কেউ বলেন যে, তার রাজনৈতিক কাধকলাপের জন্যই সিভিল 
সান্ভিস্ কমিশন তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু এরকম ধারণার 
কোন ভিত্তি নেই। আসল কথা, ১৯১৭ সালের আগে পর্যন্ত 

অক্সফোর্ড-কেমত্রিজের সবোতকৃষ্ট ছাত্রগণই অধিক সংখ্যায় এই 
পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করতেন। চিত্তরঞ্জন ঠিক সেই শ্রেণীর 
প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন না । এ কথ তিনি নিজেই বুঝতে পেরে- 

ছিলেন বলে, প্রথমবার অকৃতকার্য হওয়ার পর চিত্বরঞ্জন আইন পড়তে 



দেশব €৯ 

থাকেন। দ্বিতীয়বার পুত্রের অকৃতকার্য হওয়ার সংবাদ পেয়ে 
ভুবনমোহনও ছেলেকে ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন । 
যথাসময়ে চিত্তরঞ্জন মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে, ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন ও 

কলকাতা হাইকোটে একজন ব্যারিস্টার হিসাবে যোগদান করেন। 

এইবার আরম্ভ হলো তার কর্মজীবন__সংগ্রামপুর্ণ কর্মজীবন । 
পিতার গুরভার খণের বোঝা কাধে নিয়েই আরম্ভ হয়েছিল 

টিত্তরগুনের কর্মজীবন | 



॥ পাঁচ ॥ 

এইবার ব্যারিস্টার সি. আর. দাশের কথা । 

চিত্তরঞ্জন যখন হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে এলেন তখন 
তার বয়স মাত্র তেইশ বছর। এর ঠিক তেইশ বছর আগে বরিশাল 
থেকে এসে তার মেজ জ্যাঠামশাই ছুর্গীমোহন এখানে আইন- 
ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্টিত করতে 

পেরেছিলেন, কিন্তু ভ্রাতুণ্পুত্রের অদৃষ্টে ঠিক তাঁ ঘটল না। যিনি 
উত্তরকালে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে আইন-ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ স্থান 

লাভ করেছিলেন, তার প্রথম জীবনের সংগ্রামের কথা শুনলে 

অবাক হতে হয়। মানুষের জীবনে দৈব যেমন সত্য, পুরুষকারও 
তেমনি সত্য। চিত্তরঞ্নের জীবনটাই এর একটা বড় দৃষ্টান্ত। 
পিতার গুরুভার ধণের বোঝা মাথায় নিয়ে আরম্ত হয়েছিল তার 

কর্মজীবন । সহায় না থাকলে শক্তির বিকাশলাভ সকল সময়ে 
ঘটে ওঠে না। তরুণ ব্যবহারজীব চিত্তরঞ্জনের তাগ্যেও তাই 

ঘটল। কিছুকালের জন্য তার প্রতিভা রুদ্ধ হয়েছিল সহায়-সম্পদের 
অভাবে। 

হাইকোর্টে চিত্তরঞ্জন কিছুতেই সুবিধা করতে পারেন নি। 

এর অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রখ্যাত এযাটদি এবং উত্তরকালে 

দেশবন্ধুর অন্যতম রাজনৈতিক সহকর্মী নির্মলচন্দ্র চন্দের মুখে 
শুনেছি যে, প্রধান কারণটা ছিল তার তৎকালীন সামাজিক 
ছুরবস্থা। ইন্সল্ভেপ্ট পিতার পুত্র তিনি, ভুবনমৌহনেরও তখন 
এ্যাটণি হিসাবে তেমন পসার বা প্রতিপত্তি কিছুই ছিল না। 
প্র্যাকটিস জমানোর পক্ষে এই ছুটি কারণ বিশেষ প্রতিবন্ধক ছিল। 
তাছাড়া, স্বনামধন্য বিচারপতি রমেশচন্ত্র মিত্রের পুত্র বারিষ্টার 
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বি. সি. মিত্র তখন চিত্বরঞ্জনের প্রবল প্রতিযোগী ছিলেন। এটাও 

অন্ুবিধার একটা কারণ হয়ে দাড়াল। রমেশচন্দ্রের নাম তখন 

সমাজে ও হাইকোর্টে বিখ্যাত; কাজেই তার পুত্রকে পেলে 
কোন মকেলই চিত্তরঞ্জনকে জুনিয়র দিতে চাইত না। হাইকোর্ট- 
পাড়ায় দশ নম্বর হেষ্টিংস্ স্ত্রীট বিখ্যাত এ্যাটনি কুমারকৃষ্ণ দত্তের 
অফিস ছিল, এখনো আছে। প্রথম প্রথম এরই অফিসের একটি 

ছোট ঘরে চিত্তরঞ্জনের চেম্বার ছিল। পরে যখন তিনি লক্ধপ্রতিষ্ঠ হন 
তখন টেম্পল চেম্বার্সের তিনতলায় তার নিজস্ব একটি চেম্বার ছিল। 

তিনি যখন হাইকোটে যোগদান করেন তখন কলকাতার “বার' 

একাধিক জ্যোতিফ্ষে পরিপূর্ণ ছিল । তখনকার দিনে প্রখ্যাত 
আইনজীবীদের মধ্যে এখানে ছিলেন চালস্ পল, জন্ উড্রফ, 
গ্রিফিথ ইভানস্ঃ মনোমৌহন ঘোষ (ইনি অরবিন্দের পিতা কৃষ্ধন 
বোষের বন্ধু ছিলেন), উমেশ বাড়ুয্যে (৮.0. 82006060 ; 

তারক পালিত, সি. পি. হিল্, টি. এ. এপিয়ার ও এন. পি. 

গযাসপার। চিত্তরঞ্জন হাইকোটে যোগদান করার ছয় বছর আগে 

এখানে প্রাাকটিস্ শুরু করেন লঙ পিংহ (রায়পুরের সত্যে প্রসন্ন 
সিহ)। তিনি তার সময়কার অভিন্ভতা বণনা করে লিখেছেন £ 

“আমি যখন হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে এলাম তখন এখানে 
জুনিয়রদের মধ্যে ছিলেন রাজনারায়ণ মিত্র ও লালমোহন ঘোষ, 

উইলিয়াম গার্থ ও আর্থার ভান এবং জুনিয়র হিসাবে এদের 
প্রত্যেকেরই প্র্যাকটিস্ ভালই ছিল। এ ছাড়া ব্রীকলেস্ জুনিয়র 
দের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না, এদের মধ্যে বেশির ভাগই 
ছিলেন ভারতীয়__এরা সকলেই বছরের পর বছর প্রতিদিন তাদের 

বাড়ি থেকে বার লাইব্রেরিতে আসতেন ও এখান থেকে বাড়ি 
ফিরে যেতেন। দীর্ঘকাল যাবৎ আইন-ব্যবসায়ে এরা কোন 

সাফল্যই অর্জন করতে পারেন নি 

১৯২৫, ডিপেম্বর, “বেঙ্গলী' পত্রিকাম্থ প্রকাশিত প্রবন্ধ 



২ দেশবন্ধু 

চিত্তরঞ্জনের অবস্থাটাও প্রথম প্রথম ঠিক এরকম ছিল-_-ভবানী- 
পুর থেকে প্রত্যহ হাইকোর্টে আসেন, বার লাইব্রেরিতে বসে সতীর্থ- 
দের সঙ্গে গল্পগুজব করেন আবার বিকালে ফিরে যান রিক্তহস্তে | 

পয়সার অভাবে অনেক সময় তিনি ময়দানের উপর দিয়ে পায়ে 

ছেঁটেই বাড়ি ফিরতেন। এইসব কারণেই তিনি হাইকোর্টের 
আশা ত্যাগ করে মফঃম্ঘলের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং 
মাঝে মাঝে মফঃম্বল কোর্টে “কেপ করে তার কিছু অর্থাগম 

হতে থাকে । অর্থাগম হতে থাকল বটে, কিন্তু পিতৃখণ পরিশোধের 

মতো আয় তার তখনো পর্যন্ত হয় নি। পিতার খণের বোঝা 

মাথায় নিয়ে ১৮৯৬ সালে তিনি উত্বমর্ণদের কাছে ছুখানি খণপত্র 
নতুন করে সই করে সমগ্র খণ পরিশোধের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ 

করেছিলেন। তাদের একান্ব্ততী পরিবার, পোয্যসংখ্যাও কম 
ছিল নাঁ__কনিষ্ঠ সহোদর ছুইজনের শিক্ষার ভার তাকেই বহন 
করতে হতো! । তার উপর উত্তমর্ণদের খণের তাগাদায় তাকে 

ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। তখন তিনি তাদের প্রত্যেককে নিজের 

নামে তমন্ক (159000066) দিলেন; কিন্তু খণ পরিশোধে 

বিলম্ব হওয়ায় তারা ক্রমাগত তাকে উৎগীড়িত করতে থাকেন । 

অবশেষে নিরুপায় হয়ে ১৯০৬, ১৯শে জুন তারিখে চিত্তরঞ্জন 

ইন্সল্ভেন্সি কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এটা 

করা ভিন্ন উপায় ছিল না, নতুনা আত্মমর্ধাদা ক্ষুণ্ন করে এমন 

কাজ করার মানুষ তিনি ছিলেন না। এজন্য তিনি মর্মাহত 

হয়েছিলেন। এই সময়টা তার জীবনের একটা সংকটজনক অবস্থ। 

ছিল বললেই হয়। দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণের ফলে 
একদিকে তার সামাজিক গৌরবের যেমন হানি হয়, অন্যদিকে 

তেমনি আইন-ব্যবসায়ে পসারেরও ক্ষতি হলো । হাইকোর্টে তার 

প্রতিভা অনাদৃূতই রয়ে গেল। আগের মতোই তিনি রংপুর, 
মালদহ, রাজসাহী প্রভৃতি মফস্বল কোর্টে সামান্য ফী নিয়ে 



দেশ বন্ধু ৬৩ 

প্রাকটিস করতে থাকেন। তার সহপাঠী ও বন্ধু জে, এন. গুপ্ত 
যখন মালদহের ম্যাজিস্ট্ট, তখন চিত্তরঞ্জন একবার একটি 

ফৌজদারি মকদ্ধমা উপলক্ষে সেখানে গিয়েছিলেন এবং বন্ধুর 
একজলাসে ফাড়িয়েই তার মক্কেলের পক্ষে সওয়াল করছিলেন। 

শ্রগুপ্ত লিখেছেন 2 17015 21016 26077067005 50017011560 

[00 200 ]:৮/25 90175 20 00102 ৮৮010 0106 02, 

5101776 21) 006 10200635102 25 & 162,01176 99076 118 

076 727. বন্ধুর এই ভবিষ্যদ্বাণী নিক্ষল হয় নি। 
হাইকোর্টের আদিম বিভাগে দেওয়ানি মামলায় অনেক 

আইনজীবী খ্যাত হয়েছেন, কিন্তু আদিন বিভাগে পসার জনানো 

স-য়সাপেক্ষ । তখনকার অবস্থায় চিন্তরঞ্জনৈর পক্ষে অতদিন ধৈর্য 

ধরে অদিম বিভাগে পসার জনানো অসম্ভব ছিল। তিনি তাই 

ফৌজদারি মামলার দিকেই মনোনিবেশ করেন। তখন মফস্বল 

মআদালতেই এই জাতীয় মকদ্দনার বাহুল্য ছিল-_তিনি তাই 

সেই দিকেই ঝুঁকলেন। নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় 
দেশবদ্ধুর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি লিখেছেন £ “একবার 
কলকাতায় গিয়ে আমি যখন তাদের রসা রোডের বাড়িতে 

চিন্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তখন তাকে খুবই নিরুতসাহ 
দেখেছিলাম । কারণ জিজ্ঞালা করায় তিনি আমাকে বলেছিলেন 

যে, তার প্র্যাকটিস আশান্ববায়ী হচ্ছে না। আর একবার দেখা 
করতে গিয়ে দেখলাম তিনি বেশ ভাল মেজীজেই আছেন । 
তখন তার হাতে তিনশত টাক! ফীতে একটি মক্দমা এসেছিল । 

এমন যৎসামান্ত ফীতে তাকে মকদ্দনা গ্রহণ করতে দেখে আমি 

বিশ্মরবোধ করেছিলান। তিনি আনাকে বলছিলেন যে, এইটাই 
ভিনি সন্তষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছেন, কারণ সংসারের সামান্যতম 
প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার নির্বাহের মতো! টাকা তখন বাড়িতে ছিল ন1।% 

* ১৩১২, শ্রাবণ, "মানসী ও যর্ধশাণী' পঞ্কায় জগদীক্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধ । 



৪ দেশ বন্ধু 

চিত্তরঞ্জনের সংগ্রামপূর্ণ জীবনের আশ! ও নৈরাশ্যের এই চিত্র 
আমাদের সামনে রেখে আমর! এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, প্রতিকূল 
অনৃষ্টের কাছে তিনি নতি স্বীকার করেন নি, স্বীয় পুরুষকারের 
উপর নির্ভর করেই তিনি সংকট-আবর্তের মধ্য দিয়ে তার জীবনের 

জয়রথ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন । বছরের পর বছর কাটে, 

প্র্যাকটিস জমে ওঠে না; তার উপর পিতার বিপুল ধণের বোঝা, 
বাড়িতে অতগুলি পোস্য-_নৈরাশ্রপূর্ণ এবং তমোলীন তার যৌবন- 
কালের সেই দিনগুলিতেই চিত্তরঞ্জন শুরু করেছিলেন কাব্যচ্চা । 

বাস্তব জীবনের রূঢ়তা তিনি ভুলতে চাইলেন কাব্যলক্ষ্মীর উপাসনা 
করে। এই সময়েই চিত্তরঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ “মালঞ্চ” প্রকাশিত 

হয়। তাঁর এই সময়কার জীবনের ছায়াপাত আছে “মালঞ্ের 

অনেকগুলি কবিতার মধ্যে । এ বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচন৷ 

করব। 

১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চিত্তরঞ্জন বাসম্তীদেবীর সঙ্গে 

পরিপয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বাসম্ভীদেবী ছিলেন আসামের বিজনী 
এস্টেটের দেওয়ান বরদানাথ হালদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা । তিনি 
সর্বাংশেই দেশবন্ধুর যোগ্য সহধমিণী। ব্রাক্মরীতিতে ১৮৭৩ সালের 

তিন আইন অনুসারে এই বিবাহ হয়, তবে ব্রাক্ষসমাজের সম- 

কালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কেউই তার বিয়েতে আচার্ষের কাজ 

করতে সম্মত হন নি, কারণ তাদের বিবেচনায় চিত্তরঞ্জন ছিলেন 
একজন নাস্তিক ও জীবনাচরণে একজন পুরোদস্তর বোহেমিয়ান । 
কথিত আছে, মালঞ্চের “বারবিলাসিনী” কবিতাটিই ব্রাক্ষলমাজের 
নেতৃস্থানীয়দের বিবূপতার অন্যতম কারণ ছিল। মালঞ্চ কাব্যের 

* অন্তর্গত আদিরসাত্মক কয়েকটি কবিতা-_-বিশেষ করে “বারবিলাসিনী? 
শীর্ষক কবিতাটি লিখে চিত্তরঞ্জন সমাজের অগ্রিয়ভাজন হয়েছিলেন । 

এর ফলে তার বিয়ের সময়ে পৌরোহিত্য করবার জন্য একজন 

ব্রাহ্ম আচার্য পাওয়া ছুফর হয়ে উঠেছিল। এমন কি তার 



দেশ বন্ধু ৬৫ 

পিতৃব্য-বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যস্ত বিবাহ-সভায় উপস্থিত থাকতে সম্মত 

হন নি। শেষে নগেন্দ্রনীথ চট্টোপাধ্যায় এই বিবাহে আচার্ষের 
কাজ করে সমাজে নিন্দাভাজন হন । ব্রাহ্মদমাজের এই সংকীর্ণভায় 
চিন্তরঞ্ন বিশেষ ক্ষুব্ধ হন এবং তখন থেকেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি 
তার বিরাগ প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে । 

আসল কথ! কিন্তু এ নয়। ব্রাহ্ম পিতামাতার সন্তান হওয়া 

সত্বেও ব্রাহ্গবর্মের প্রতি চিত্তরঞ্জনের কোন অনুরাগ বা আকর্ষণ 
তার যৌবনকাল থেকেই ছিল নাঁ। পিতা! ভূবনমোহনও যৌবনে 
ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেও, আচারে-আচরণে একজন হিন্দুই ছিলেন 
এবং হিন্দুধর্মের অদ্বৈতবাদের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। 
উৎকট বা গৌড়। ব্রাহ্ম তিনি ছিলেন না। পিতার এই উদারতা 

স্বাভাবিক নিয়মেই তার পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকবে। 
বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন যে, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের উপদেশেই পরব্তী- 

কালে চিত্তরঞ্রন ব্রাহ্গধর্মে আন্তরিক আস্থাবান হয়ে উঠেছিলেন, 
এবং অনেক বৎসর তবানীপুর ব্রাহ্মপমাজের সভ্য ছিলেন। কিন্ত 
গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা তার ম্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। শেষজীবনে 

তাই তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। তার রসপিপাস্থ ও ভাবপ্রব্ণ 

হৃদয় তাকে এই পথে টেনে এনেছিল। তিনি স্বয়ং অসবর্ণ বিয়ে 

করেছিলেন এবং সন্তানগণেরও অসবর্ণ বিয়ে দিয়েছিলেন । তাই 
দেখা যায় যে, তীর ধর্মমতের পরিবর্তন হয়ে থাকলেও, সামাজিক 

বিষয়ে তর মত বরাবর ব্রাহ্মদমাজের অনুবূপই ছিল। 

প্রকৃত কথা, মানুষটা হিন্দু, কি ব্রাহ্ম ছিলেন, নাস্তিক কি 

আস্তিক ছিলেন, এসব প্রশ্ন নিরর্থক । তার মধ্যে ছিল একটা 
বিরাট হৃদয় ও সর্বসংস্কীরমুস্ত একটা সার্বজনীন তাব। তাই 
জাতি, বর্ণ ও ধর্মনিধিশেষে সকল মানুষই তার কাছে সমান প্রিয় 
ছিল আর বিশ্বের সকল ধর্মমতই তার কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও 
শ্রদ্ধেয় ছিল। ভার এই উদার মানসিকতার একটি সুন্দর ছবি 
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আমরা দেখতে পাই তারই সমমর্শী ও জমধর্মী বিদ্রোহী কবি 

নজরুলের সেই বিখ্যাত কবিতাটির মধ্যে £ 

পয়গম্বর ও অবতার যুগে জন্মিনি মোর কেহ; 

দেখিনিক মোর1 তাদেরে , দেখিনি দেবেন জ্যোতি; 

কিন্তু যখনি বসিতে পেরেছি তোমার চরণ-তলে 

ন] জানিতে কিছু না বুঝিতে কিছু ভরেছে নয়ন-জলে ! 

সাং প্রাণ যেন অঞ্জলি হয়ে ও-পায়ে পড়েছে লুটি, 
সকল গর্ব উঠেছে মধুর প্রণাম হুইয়! ফুটি ! 

তোমারে দেখিয়া কাহারও হৃদয়ে জাগেনিক সন্দেহ 

হিন্দু কিংবা! মুললিম্ তুমি, অথবা অন্তা কেহ! 

তুমি আর্তের, তৃমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি, 

সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি । 

হিন্দুর ছিলে আকবরূঃ মুসলিমের আরংজীব, 
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শিব ! * 

এই চিত্তরঞ্জন দাশকে বাঙালী কতটুকু গ্রহণ করেছে আর 
কতখানি করে নি, উত্তরপুরুষ একদিন নিশ্চয়ই তার বিচার করবে । 

এক-আধ বছর নয়, দীর্ঘ বার বংসর কাল চিত্বরঞ্জনকে অসীম 

ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ভাগ্যলক্ষমীর প্রসন্নতা অর্জন 

করবার জন্য। এই ছুশ্চর সাধনায় তার একমাত্র ভরসা ছিল 

স্বীয় প্রতিভা এবং পুরুষকার। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তাকে ভাগ্যের 

সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে একাকী এবং কি তার সাহিত্য- 

প্রয়াসে ও কি আইন-ব্যবসায়ে কোনটাতেই তিনি তখনে। পর্যস্ত 
আশানুষায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি। তার এক জীবনীকার 
চিন্তরঞজনের এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছেন £ 4170077 

+ চিততনামা $ কাজী নজরুল ইসলায়। 
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এর উপর ১৯০৬ সালে এলো ভাগ্যের সেই নিদারুণ পরিহাস-_ 

বৃদ্ধ পিতা ও পুত্রকে নিরুপায় হয়ে একত্রে দেউলিয়া আদালতের 
আশ্রয় গ্রহণ করতে হলো । 

কালক্রমে কলকাতা হ।ইকোর্টে চিত্বরঞ্জনের পসার বৃদ্ধি পেতে 

থাকে। তার এই সাফল্যের পিছনে ছিলেন তার এক বন্ধু_-শরৎচন্দ 
সেন। ইনি তখন আলিপুর ফৌজদারি আদালতের একজন 
খ্যাতনামা উকিল ছিলেন । এরই সহায়তায় চিত্তরঞ্জন কয়েকটি 

দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা খুব সাফল্যের সঙ্গে হাইকোর্টে 

পরিচালনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তার সেই খ্যাতি আর 
কখনো ম্লান হয় নি এবং তখন থেকেই মফ£ম্বল কোর্টে ছুটাছুটি 

ন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি কলকাতা হাইকোর্টেই নিজেকে 

প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তার সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা নিয়োগ করতে 

থাকেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই কয়েকটি বিখ্যাত রাজনৈতিক 

নকদ্দনা পরিচালনা করে ব্যবসায়ের সবোচ্চশিখরে অধিরোহণ 

করেন। 

১৪৯০৭ | 

ব্যারিস্টার সি. আর, দাশের জীবনে দিকৃ-পরিবর্তন স্চিত 

হয় এই বছর থেকেই । “বন্দে মাতরম্” ও “সন্ধ্যা জাতীয়তাবাদী 

দলের এই ছুখানি মুখপাত্রের বিরুদ্ধে আনীত ছুইটি মকন্দনাকে 
উপলক্ষ করে চিন্তবঞ্জনের প্রতিভার যে পরিচম়্ আমরা পাই, তারই 

পরিনতি ছিল পরবর্তীকালে তার দেদীপ্যনান রাজনৈতিক জীবন । 
১৯০৭, ২৭শে ও ২৮শে জুন তারিখের 'বন্দে মাতরম্* পত্রিকায় 
* হোঞ্র যি 0.6. : 8০) 
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ছুটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় [5018 00: 070 [1012103, ও 
“11১0 ১0৪2002০25৬" এই শিরোনামায়। পত্রিকার সম্পাদক 

অরবিন্দ ঘোষ, এই অনুমানে এই ছুটি আপত্তিজনক প্রবন্ধের জন্য 

১৬ই আগষ্ট তারিখে তাকে গ্রেপ্তার করা হর এবং তিনিই যে 
এই পত্রিকার সম্পাদক এটা প্রমাণ করবার জন্য সরকার পক্ষ থেকে 
এই পত্রিকার সঙ্গে সংগ্লি্ট বিপিনচন্দ্র পলকে সাক্ষীরূপে আহ্বান 

করা হয়। এইভাবে বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ ছু'জনেই এই মামলায় 
জড়িয়ে পড়েন। এখন যেমন প্রত্যেক সংবাদপত্র সম্পাদকের 

নাম প্রকাশ করত বাধ্য, তখন এ নিরম ছিল না। ম্ুতরাং 

সম্পাদক হিলাবে বন্দে মাতরম্* পত্রিকার কারো নামই মুদ্রিত 
হতো না। বিপিনচন্দ্র, শ্যমন্থন্দর ও অরবিন্দ প্রধানতঃ এই 

তিনজনই ছিলেন এর সম্পাদকগোষ্টীর অন্তর্ভুক্ত । ১৯০৫ সালের 
আগঞ্ট মাসে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়েছিল । 

২৬শে আগষ্ট বন্দে মাতরমের মামলা উঠল তৃতীয় প্রেসিডেন্সি 

ম্যাজিস্টে-ট আর. এন. মিংহের এজলাসে। বিপিনচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের 
রাজনৈতিক গুরু, তার কাছেই তিনি রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ 

করেছিলেন । তছুপরি তিনি তার পিতৃবন্ধু। কাজেই চিত্তরঞ্জন 

বিপিনচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন। আদালতে 
উপস্থিত হালে বিপিনচন্দ্রকে চিরাচরিত প্রথানত শপথ নিতে বল! 

হলো । চিত্তরঞনের পরামর্শক্রমেই সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাড়িয়ে 

বিপিনচন্ত্র বললেন £ “এই মকদ্দমায় সাহায্য করতে ও শপথ 

গ্রহণ করতে বিবেকানুষায়ী আমার আপত্তি আছে। আপত্তি ! 

ইংরেজের আদালতে ছাড়িয়ে এমন কথা বলা সেদিন কম সাহসের 
পরিচায়ক ছিল নাঁ। বিপিনচন্দ্র যখন কিছুতেই সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত 
হলেন না, তখন আদালত অবমাননা! করার অপরাধে তিনি রাজদ্বারে 

অভিযুক্ত হলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর এই মামলার বিচার আরম্ভ হলো! । 
বিপিনচন্দ্রের পক্ষে দীড়িয়ে সেদিন চিত্তরঞ্জন তার সওয়ালে 



দেশ বন্ধু ৬৯ 

বলেছিলেন ১ এ 1)0065015 ০0051061 015 79195500001 0£ 

| 2706-729021217 0০ 106 ৮0005 200. 12]011008-10)0- 

1005 060298)56 7 13 08100192060 170 501016 6০002 0 

01002110900 5১66০011619 5019৮6151৮6 ০1006 1110 01 

[116 [0600016., ভবিষ্যতের নেতা দেশবন্ধুকে যেন তার এই 

হুুক্তিপূর্ণ সওয়ালের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। বিচারে বিপিন- 

চন্দ্রের ছয়মীস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। তিনি সাক্ষ্য না দেওয়াতে 

পুলিশের পক্ষে প্রমাণ করা কঠিন হলো যে আপত্তিজনক প্রবন্ধ 
ছুটির লেখক অরবিন্দ ঘোষ। সুতরাং তিনি সসম্মানে মুক্তিলাভ 
করলেন । এখানে উল্লেখ্য যে, অরবিন্দের এই গ্রেপ্তার উপলক্ষেই 
রবীন্দ্রনাথ “অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" শীর্ষক সুবিখ্যাত কবিতাটি 

লিখে তাকে তার স্বদেশপ্রেমের জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন | 

এই মকদ্দমায় জয়লাভ করতে না পারলেও, চিত্তরঞ্জনের 

ব্তৃত্তাশক্তি, আইনজ্ঞান ও কুটতর্কের পরিচয় পেয়ে সবাই বুঝল 

বে, 40 2০108515076 7151 302] 01 000 1321, তখন 

থেকেই পরবতীজীবনের লন্বপ্রতিষ্ঠ আইনবিদ্দের সুচনা হয়। 

এর পর “সন্ধা” পত্রিকার মকদ্ধমায় তিনি এই পত্রিকার প্রতি- 
ঠাতা-সম্পাদক ত্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায়ের (১৮৬১-১৯০৭) পক্ষ 
সমর্থন করেন। সেই সময়ে ইহাও একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক 
মকদ্ধমা হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল । ১৯০৭, ৯ই সেপ্টেম্বর 

ভারিখে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্টে,ট কিংসফোর্ডের এজলাসে “দন্ধ্যা'র 

মামলার প্রাথমিক বিচার আরম্ভ হয়। চিত্তরঞ্জন “সন্ধ্যার পক্ষ 

সমর্থনে দাড়ালেন এবং প্রথমেই কিংসকোর্ডের এজলাস থেকে 
অন্য হাকিমের কোর্টে মকদ্দমা স্থানান্তরিত করার জন্য একটি 

আবেদন করলেন। এর কারণ ছিল। “সন্ধ্যা কাগজে কয়েকটি 
রাজনৈতিক মকদ্দমায় কিংসফোর্ডের বিচার-প্রণালী ও ব্যবহার 

সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করা হয়, সেজন্য তিনি স্বভাবতঃই 



৭ দেশবন্ধু 

এই পত্রিকা ও এর সম্পাদক সম্পর্কে বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন । 

স্থতরাং তার এজলাসে এই মকদ্দনার বিচার হওয়া উচিত নয়__ 

এই ছিল চিত্তরঞ্জনের যুক্তি। বিচারপতি ক্যাস্পারের সঙ্গে তার 
এই বিষয়ে যথেষ্ট বাদান্ুবাদ হয় এবং শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের 

বিচারে এই আবেদন অগ্রাহ্া হয়। তারপর ২৩শে সেপ্টেম্বর 

তারিখ থেকে কিংসফোর্ডের এজলাসেই “সন্ধ্যা'-পত্রিক।র বিচার আরম্ত 

হলো। 

“সন্ধা, পত্রিকায় প্রকাশিত পাঁচটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রাজদ্রোহ- 

জনক' বলে সরকার কর্তৃক বিবেচিত হওয়ার ফলেই এই মকদ্দমার 

স্্টি। সেই প্রবন্ধ কয়টির নাম? ১। “আমাদের পোয়া বারো, 

ফিরিঙ্গির তেরো? (১৯০৭, ৯ই আগষ্ট); ২1 “আজ কালীঘাটে 

জোড়া পাঠা, একটা কালো, একটা সাদা" (১৯০৭, ৯ই অগষ্ট); 

৩। “এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে (১৯০৭, ১৩ই আগষ্ট); 

৪1 “ঢেঁকি অবভার' (১৯০৭, ৩০শে আগষ্ট) ও ৫1 “ছুশে। মজা, 

তিলে খাজা' (১৯০৭, ৪ঠা সেপ্টেম্বর )। এই পাঁচটি প্রবন্ধের 

মধ্যে তৃতীয় প্রবন্ধটিই বিশেষভাবে রাজদ্রেহমূলক বলে বিবেচিত 

হম্ন। ৩১শে আগষ্ট উপাধ্যায় ও “সন্ধা'-র ম্যানেজার সারদচরণ 

সেন গ্রেপ্তার হলেন। চিত্তরপ্রন এগিয়ে এলেন ও বিনা পারিশ্রমিকে 

উভয়ের পক্ষে মামল! চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এখানে 

উল্লেখ্য যে, উপাধ্যায়ের সঙ্গে তার আগে থেকেই গভীর যোগা- 

যোগ ছিল। মামলার প্রথম দিনেই প্রধান আসামীর জবাব 

হিসাবে আদালতের সামনে চিত্ররঞ্রন তার বক্তব্য পেশ করলেন 

এইভাবে £ থু 26০6100 006 20076 763190298101110 ০1 00৩ 

021967 200. 006 2000163 110) 000636020. 006 [0907 

/25 10 09৮০ 2৮ 72. 2 006 (0121) 05০8056 1 0 

1500 06116৮6 0১2 20 ০20580£ ০০ 229 1)000016 5102.৩ 

9£ 015 0০-2107080650 17015510200 01 ১৬25] 2 20 



দেশ বন্ধু ১ 

1 100 ৮/2% 2:00000008916 00006 91161) 00৫01016 ৬17০ 

17201061 6০0 1516 ০৮৪] 03 2100 ৬/1)055 10106165023, 

৪10 070150 10606552111% 190, 10) 0105 ৮/2 01 ০0: 

179010102,] 06010190061, “আমি ইংরেজের আদালতের 

বিচার মানি না” আর “বিধাতৃ-নির্দিষ্ট এই ম্বরাজব্রত সাধন'__ 
এই কথাগুলি ছিল সেদিন অভিনব এবং কি শাসকবর্গ, কি বাঙালী, 

সকলেই এই জাতীয় স্পষ্ট ভাষণে চমকিত হয়ে ওঠে । উপাধ্যায়ের 

পরামর্শক্রমেই চিত্তরঞ্জন এই স্ওয়াল পেশ করেছিলেন এবং তার 

আগে চিত্তরঞ্জন যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি শেষ পর্যন্ত 

ঠিক থাকতে পারবেন তো? তখন উপাধ্যায় তাকে বলেছিলেন, 

“ইংরেজের সাধ্য নেই আমাকে জেলে পাঠায় । কথিত আছে, 
এই মামলা চলবার কালে, উপাধ্যায় রসা রোডে চিত্তরঞ্জনের 
বাড়িতে গিয়ে তাকে মকদ্ধমাটি বোঝাতেন। কখনো কখনো 
বলতেন, “আপনি সারদাকে 06120 করুন, ওর জন্য আমি বড 

উদ্দিগ্রবোধ করছি ।” মামল! চলবার সময়েই ১৯০৭, ২৭শে অক্ট্রোবর 

ক্যাম্বেল হাসপাতালে উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। 

বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় এই মানলা সম্পর্কে লেখা হয়েছিল ঃ 
'ভারতে সিডিশন মামলার ইতিহাসে এমন সাহসিক, এমন স্পঞ্ট ও 
মর্যাদাপূর্ণ বিবৃতি আর কখনো! দাখিল করা হয় নি। বিবৃতিটি 
সম্পূর্ণ “সন্ধ্যা'-সম্পাদকেরই উপযুক্ত । আর এই নিভীক, স্বদেশগ্রাণ 
যোদ্ধার যৃত্যুর পরের দিন “বন্দে মাতরমে” প্রকাশিত একটি সুদীর্ঘ 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখ| হয়েছিল 2 %]1)6 70255105 ৪,৮৮2 

9 0008017/2/ 9291)0521)0211017210, 076 01555 200 
€1)0৬/0694 601007 06 52001)52, 11) 0106 08100190011 

+৮1601081 17059109100; 90029 10107751705 11060 010৩ 
১৩:৩৪০০7৪০% 83 [15010 চা 160 00৩ 20021 

0100810£ ৮1001001551)658) [910৮6৪8 1065900 106 
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[62.01).১ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কাছে শুনেছি, এই অপূর্ব 

সম্পাদকীয়টির লেখক ছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবতী । 

এখানে উল্লেখ করা! যেতে পারে থে, “সন্ধ্যা” পত্রিকার বিরুদ্ধে 

যেমন রাজদ্রোহের মামলা আনা হয়েছিল, ঠিক অনুরূপ একটি মামল| 

চরমপন্থীদলের বাংলা মুখপত্র “যুগাস্তরের' বিরুদ্ধেও আনা হয়েছিল । 
এর সম্পাদক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ডক্টর 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত । যুগান্তরের মামলাতেও চিত্তরঞ্জন ভূপেন্দ্রনাথের পক্ষ 

সমর্থন করেন। এইসব স্বদেশী মকন্দনা থেকে চিত্তরঞ্রনের কোনই 
অর্থাগম হতো না, অথচ এইসব মকদ্দনার জন্য তাকে প্রাণাস্ত 

পরিশ্রম করতে হতো।। তাতে তিনি কাতর হতেন না। তার 

দেশপ্রেম এই সকল কাজে তাকে উদ্দ্ধ ও উৎসাহিত করতো। 

হিউম, গ্রেগরি, গার্থ নর্টন__এইসব বড় বড ইংরেজ ব্যারিস্টার 
তখন রাজদ্রোহের মামলায় সরকার পক্ষে নিযুক্ত হতেন। এদের 

সকলের বিরুদ্ধে আপন প্রতিভা নিয়ে চিত্তরঞ্ন এক লড়েছিলেন 

সব্যসাচীর মতো- ব্যারিস্টার হিসাবে এইটাই ছিল তার সবচেয়ে 
বড় কৃতিত্ব ও সাফল্য । “7 0. 2২১10955৮25 2. (1797 00 

0015 1061551) 00116980169 11) 10919 2 [9১1101021 0956 

08011176006 68719 0602095 01 0019 06101079. তার মৃত্যুর 

পরে একটি ইংরেজী পত্রিকায় চিত্বরঞ্জন সম্পর্কে এই উক্তিটি এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য । 



দেশ বন্ধু গত 

১৯০৭-০৮ সালের অগ্নিগর্ভ বাংলায় ব্যারিস্টার সি. আর. দাশের 

একটি প্রধান ভূমিকা ছিল__রাজনৈতিক কারণে অভিযুক্ত বিপ্লবীদের 
পক্ষ সমর্থন । এই সময়কারই বিখ্যাত মামলা হলো আলিপুর 
বোমার মামলা । রাজনৈতিক অপরাধের বিচার হিসাবে এ মামলাটি 

সম্ভবতঃ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখ- 

যোগ্য । অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন এই মামলার প্রধান আসামী । 

নাত বছর বয়স থেকে, একুশ বছর বয়স পর্যস্ত তিনি বিলাতে অবস্থান 

করে শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি 

আরো চৌদ্দ বছর বরোদ! রাজ্যে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। 
অবশেষে মাসিক হাজার টাকা মাইনের চাকরি ত্যাগ করে দেশের 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং দেশবাসীকে একটি সম্পূর্ণ নতুন 
বাজনৈতিক চেতনায় উদ্বদ্ধ করেন। একদিকে অরবিন্দ ঘোষ, 

অন্যদিকে তার কৌনুলি চিত্তরঞ্জন দাশ--এই ছুই স্বদেশপ্রেমিকের 
নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে আলিপুর বোমার মামলা একটি স্বতন্ 

গৌরবের অধিকারী হয়েছে । কারণ এই মকদ্দধমাকে উপলক্ষ 
করেই চিত্তরঞ্জন হ্যাশনালিজম্ ব! স্বদেশানুরাগের এমন একটি বলিষ্ঠ 
দর্শন তার স্বজাতিকে উপহার দিয়েছেন যার মূল্য শাশ্বত। আবার 
অন্যদিকে, এই মকদ্দমাই চিত্তরঞ্জনকে সৌভাগ্যের সোপানে ফীড় 
করিয়ে দিয়েছিল, কারণ এর পর থেকেই দিপ্থিজয়ী ব্যারিস্টাররূপে 

সমগ্র ভারতবর্ষে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তার জীবনে এই 

সময়টায় দৈব ও পুরুষকারের একত্র সম্মিলন দেখা যায়। 

সথপরিচিত এই মামলার সম্পূর্ণ বিবরণ এখানে দেওয়ার প্রয়োজন 
নেই, কারণ ইতিপূর্বে অন্তর আমি এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা 
করেছি। আমর শুধু চিত্তরঞ্জনের জীবনের সঙ্গে এর যতটুকু সম্পর্ক 
তাই বলব। অরবিন্দ ছিলেন এই মামলার প্রধান আসামী এবং তার 

সঙ্গে আরো ত্রিশ-চল্লিশজন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন-_-সকলের বিরুদ্ধেই 
রাজদ্রোহ ও যড়যন্ত্রের অতিযোগ এনেছিল পুলিশ । তবে অরবিন্দের 



ণ৪ দেশ বন্ধু 

জন্যই সকলে বেশি উদ্দিগ্ন হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি উদ্দিগ্র বোধ 
করেন তার অস্তরঙ্গ সতীর্ঘ শ্যামনুন্দর চক্রবর্তী ও তার মেশোমশাই, 

“সজীবনী'-সম্পাদক কৃষ্চকুমার মিত্র। শ্যামসুন্দরই উদ্যোগী হয়ে 
অরবিন্দের মামলার খরচ চালাবার জন্য সাতাশ হাজার টাকা সংগ্রহ 
করেন। সকলেই জানত যে, এই মামল দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। 
এই সামান্য টাকার উপর নির্ভর করে এই মামলা চালানো এক 

সমস্ত হয়ে দাড়াল। এই মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করার 

জন্য প্রথমে নিযুক্ত কর! হয় স্বনামধন্য ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবতী 
ও কে. এন চৌধুরীকে ৷ শুনানী আরম্ত হয় ১৯০৮ ১৯শে অক্টোবর 
থেকে আলিপুরের সহকারী দায়রা জজ বীচক্রফটের এজলাসে ; ইনি 
কেমত্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন ও পরে সিভিল সাভিস্ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। শুনানী আরম্ভ হওয়ার অল্পকাল পরেই প্রায় বিশ 

হাজার টাকা খরচ হয়ে যায় এবং ব্যোমকেশ চক্রবরতীর পক্ষে এই 
মামলা পরিচালনা করা আর সম্ভব হয় না, কারণ অরবিন্দের 

মামলায় নিযুক্ত হওয়ার আগে থেকেই তিনি বাংলার বাইরে অন্য 

একটি মকর্দমার ব্রীফ গ্রহণ করেছিলেন এবং তার শুনানী 

আরম্ভ হতেই তিনি কলকাতা! ত্যাগ করেন । তবে যাওয়ার আগে 

তিনি চিত্বরঞ্জনকে এই মামলায় কৌস্ুলি হিসাবে নিযুক্ত করার কথা 
বলে যান। চিত্তরঞ্জনকে প্রথমাবধি নিযুক্ত করার প্রস্তাব শুরুতেই 
উঠেছিল, কিন্তু তখন প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন অরবিন্দের 

শ্বশুর ভূপাল বনু স্বয়ং এবং কৃষ্ণকুমার মিত্রকে তিনিই বলেছিলেন ঃ 

“আমার জামাতার পক্ষ সমর্থনের জন্য আমি সি. আর. দ।শের 

মতে একজন জুনিয়রকে নিয়োগ করার পক্ষপাতী নই ।” 

ব্যোমকেশ বাবু চলে গেলেন, অর্থের অনটন, এমন অবস্থায় 

এত বড় জটিল মামল! চালান একরকম অসম্ভব হয়ে দ্াড়াল। 
তখন ঠিক হলো! এই বিষয়ে অর্থাৎ তার 9০6০6 সম্পর্কে 

অরবিন্দের অভিমত জিজ্ঞাসা করা হোক। এই মামলার এটনি 



দেশবদ্ধু ৭৫ 

ছিলেন ম্যানুয়েল ফ্যাণ্ড আগরওলা। তাদের পরামর্শ ক্রমে 

বিশিষ্ট এযাট্ি কুমারকৃষ্ণ দত্ত একদিন আলিপুর জেলে গিয়ে 
অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ও মামলার বিষয়ে পরামর্শ 

করলেন । তখন “[ 9131) 01105 00 061600 206.--এই অভিমত 

তিনি প্রকাশ করেন। অরবিন্দ তার প্রিয় বন্ধু এবং দেশের জন্য 
তার ত্যাগ, তার নিভীক স্বদেশপ্রেম তাকে চিত্তরঞ্জনের প্রতি ১৯০৫ 

থেকেই গভীরভাবে আকৃণ্ করেছিল। “বন্দে মাতরম্ পত্রিকার 
প্রথম মামলায় তিনি তার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন অথচ আলিপুর 

বোমার মামলার সময়ে অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্য তাকে 

ডাকা হলো না, এজন্য চিত্তরঞ্রন যে মনে মনে একটু ক্ষুঞ্ন হয়েছিলেন, 
তা আমরা সহজেই অন্বমান করতে পারি। তখন থেকে অভি- 
মানক্ষুন্ধ চিত্তে তিনি দূর থেকে এই মামলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ 
করছিলেন । এমন সময়ে একদিন সকালে রসা রোডের বাড়িতে 

এসে উপস্থিত হলেন শ্যামসুন্দর চক্রবতী । 

_আমাদের বন্ধু, অরবিন্দের এই মামলাটা তুমি যদি নাও, 
তাহলে ভাল হয়, চিত্ত । 

-অরবিন্দ কি কেবল তোমাদেরই বন্ধু, শ্যামনুন্দর ? আমার 

কেউ নয়? হেসে বলেন চিত্তরঞ্জন । তারপর তিনি বলেন, আমি 
জানতাম, এ মকদ্দনা আমাকেই করতে হবে । মামলার কাগজপত্র 

পাঠিয়ে দিতে বল এখুনি। ন্যান্ুয়েল গ্যাণ্ড আগরওলার পক্ষ 
থেকেও তখন চিত্তরগ্জনকে অনুরূপ অনুরোধ জানান হয় । 

টাকার কোন প্রশ্বই তুললেন না চিত্তরঞ্রন। তার এক 
চরিতকার এই প্রসঙ্গে বথার্থই লিখেছেন £ “চিত্তরঞ্রন এই 
মকদ্দনা গ্রহণ করলেন, কিন্তু কি ক্ষতি স্বীকার, কি মহৎ হৃদয়ের 

পরিচয়, কি বন্ধু-বাৎসল্য, কি দেশপ্রাণতাই যে ইহার সহিত সংস্ষ্ট 
তাহা ধাহারা তখন তাহাকে চিনিতেন, তাহার সহিত সংশ্রব রাখিতেন 

তাহারাই জানেন, আর উত্তরকালে দেশবাসী তাহা বুঝিতে 



গণ দেশ বন্ধু 

পারিয়াছিল।% আরো একজন জানতেন যে তাঁর পক্ষ সমর্থনের 
জন্য শেষ পধস্ত চিত্তরঞ্জনকেই ফাড়াতে হবে.। তিনি অরবিন্দ ঘোষ। 

আলিপুর বোমার মামলায় সসম্মানে মুক্তিলাভ করায় তিনি তার 
অন্তরের কৃতজ্ঞতা এই ম্ুন্দর ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন £ ঘন 

০2076 1701)62006005015, ৪. 1000 06 00116... ০0. 102৬৩ 

ঞ]] 106270 006 20206 01 006 1020 %51)0 1006 252 
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38.(1260.১ অরবিন্দের এই উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, 
চিত্তরঞ্জন এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ব্রত হিসাবে, সাধন! হিসাবে । 
সেই সাধনায় তার যে মহতী সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল, কৰি তাকে ব্যক্ত 
করেছেন এইভাবে £ 

তুমিই রাজার এঁরাবতের পদতল হতে তুলে 

বিষ্ু-ই্কর-অরবিন্বরে আবার শ্রীকরে থুলে। 

বস্ততঃ চিত্তরঞ্জন আলিপুর ষড়যন্ত্র মীমলা পরিচালনা করে যুগপৎ 

তার প্রতিভা ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন । প্রায় একটি বৎসর 
কাল তিনি অপর কোন মামলার ব্রীফ গ্রহণ করেন নি, অথচ 
অর্থাগম হয়। এমন কয়েকটি মামলা এই সময়ে তার হাতে 
এসেছিল। অরবিন্দের এই মামলায় তিনি একটি কপর্দকও গ্রহণ 
করেন নি। উপরস্ত তার নিজের জুড়ি গাড়িটি পর্যস্ত বিক্রয় করতে 
বাধ্য হয়েছিলেন; তার সঞ্চিত অর্থ যখন নিঃশেষিত হতে থাকে 
তখন থেকে তিনি হ্যাগ্ডনোট কাটতে থাকেন। তারপর দেখা গেল 
ষে, আলিপুর বোমীর মামলার উপর যখন যবনিকাপাত হলো তখন 
চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত ঞ্ণের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকায় 

 দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন : কুমুদ চজ্জ রারচৌধুরী। 
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দাড়িয়েছে । পৃথিবীতে আজ পর্যস্ত কোন আইনজীবী কার মকেলের 
জন্য এমনভাবে খণগ্রস্ত হয়েছেন বলে কখনো শোনা যায় নি। 

নিশীথচন্দ্র সেনের মুখে শুনেছি যে, চিত্তরঞ্জন যখন এই মামলা গ্রহণ 

করেন তখন তার আথ্িক অবস্থা যারপরনাই সঙ্গীন ছিল--দরিদ্র 
বললেও অত্যুক্তি হয় না । হাইকোর্টে সবে একটু পসার হতে আরম্ভ 
হয়েছে, কিছু সুনাম হয়েছে বটে, কিন্তু তখনে৷ পর্যন্ত অর্থাগম তেমন 

হয়নি। কারণ তিনি সমস্ত স্বদেশী মকদ্দমার পক্ষ সমর্থন করতেন 

বিনা পারিশ্রমিকে । সংসারের অবস্থা তখনো সচ্ছল নয়। কাজেই 

এরকম অবস্থায় একটি কপর্দক গ্রহণ না করে দীর্ঘ দশমাস কাল 
এত বড় একটা মকদ্দমার ভার গ্রহণ যে কতখানি মহত্বের পরিচায়ক, 
তা সহজেই অনুমেয় । শুধু কি খগগ্রস্ত হওয়া? এই দশমাস 
কাল তাকে অমান্ুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল, আইনের বহু নজীর 

অধায়ন করতে হয়েছিল । যেদিন তিনি অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের 

জন্য আদালতে অবতীর্ণ হলেন সেদিন থেকে দিনের পর দিন মাসের 

পর মাস কোর্টে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতেন। তারপর প্রতিরাত্রে 

প্রায় সারা রাত জেগে তিনি এই মামলার নথিপত্র নিয়ে একা গ্র- 

চিন্তে তন্ময় হয়ে থাকতেন। অরবিন্দকে খালাস করে নিয়ে আসা 

তার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে টাড়িয়েছিল বললেই হয়। এর ফলে 
তার স্বাস্থ্যেরও হানি স্বুয়েছিল। পৃথিবীতে আর কোন্ ব্যবহার- 
জীব তার মকেলের জন্য এমনভাবে স্বার্থত্যাগ করেছেন ? 

এ তে৷ গেল তার নিষ্ঠার কথা, ত্যাগের কথা । আইনজ্ঞানের 

কি অসামান্ পরিচয় দিয়েছিলেন এই এঁতিহাসিক মকদ্দমার ডিফেন্স 

কৌস্থলি হিসাবে তা! ভাবলে পরে বিস্মিত হতে হয়। এই মামলায় 
সরকার পক্ষে দাড়িয়েছিলেন প্রখ্যাত ইংরেজ ব্যারিস্টার হয়ার্লি 

নটন। আর এই মামলা! পরিচালনা করবার ব্যাপারে সরকার 
পক্ষে ছিলেন তৎকালীন পুলিশের কুখ্যাত ডেপুটি নুপারিপ্টেণ্ডে্ট 
শামনুল হুদা । যিনি প্রাপপণে চেষ্টা করেছিলেন বোমার আসামীদের 
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যেন অনেকগুলিকে ফাঁসিতে লটকাতে পারেন এবং প্রধান আসামী 

অরবিন্দ ঘোষই ছিলেন তার লক্ষ্য । এই মকন্দমা চলবার সময়ের 
একটি ঘটনা বিশেষভাবেই উল্লেখ্য । আলিপুর বোমার মামলার 
অন্যতম আসামী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিচারে এর নিবাসন- 

দণ্ড হয়েছিল ) লিখেছেন £ 

“দেশবন্ধুকে প্রথম দেখি ১৯০৮-০৯ সালে আলিপুর প্রথম বোমার 

সময়। আমরা তখন পিজরার ভিতর শিকল-বাধা। বীচক্রফট 
সাহেব আমাদের বিচারক । একদিন কি একটা আইনের অর্থ 

লইয়া চিত্বরঞ্জনের সহিত তাহার মতভেদ হইয়াছিল। খানিকটা 
তর্কবিতর্কের পর জজসাহেব বলিয়া উঠিলেন, “০৮ ৪76 (51805 

1010567836) 1৬1 1095 আমরা চিত্তরঞ্জনের মুখের দিকে চাহিয়া 

দেখিলাম । তাহার চোখে-মুখে এমন একটা ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে 

তাহা একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না। চিত্তরঞ্জন 

আইনের পুঁথি বন্ধ করিয়া বুক ফুলাইয়া একেবারে সোজা হইয়া 

্রাড়াইয়াছেন। খুব ধীরে ঘীরে প্রত্যেক কথাটা স্পষ্ট উচ্চারণ 

করিয়া, তীব্র গম্ভীরকণ্ঠে সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “০ 
276 0 06 7361)0105 91] 2100. 0820 15105005656 51)0010 

[8010 11856 00186 7010 ০010] 17000101), 190 ৬/6 10661 

810%/1,676 6156, 1 50010. 000৮7 1707 00 20376 

সাহেবের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জন আর সেদিকে 
দৃষ্টিপাত ন৷ করিয়া পূর্ববৎ আইনের তর্ক জুড়িয়া দিলেন। মানুষটার 

প্রাণের ভিতর যে কতখানি আগুন ছিল, এক মুহুর্তের জন্ত তাহা 
চোখের কোণে ও ভাষার ভঙ্গির ভিতর দিয়া দেখা দিয়া চলিয়া 

গেল। 

কথিত আছে, এই ঘটনার পর থেকে বীচক্রফট অরবিন্দের 
কৌন্ুলির প্রতি আর কোনদিন অশিষ্ট আচরণ প্রদর্শন করেন নি। 
অরবিন্দ সন্ত্রাসবাদী দলের নেতা বলে এই মামলার প্রধান আসামী 
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হিসাবে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং পুলিশের দিক থেকে 
তাকে দেশব্যাপী বোমার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার জন্য চেষ্টার 
ত্রুটি হয় নি। সাক্ষীসাবুদও সেইভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল । 
চিন্তরঞ্জন কিন্ত মামলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন অন্যভাবে এবংব্যারিস্টার 
হিসাবে এইখানেই ছিল তার অসাধারণ কৃতিত্ব । অরবিন্দের রাজ- 
নৈতিক চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বরোদা 
থেকে আস! অবধি অগ্নিগর্ড বাংলার আশা-আকাজ্্ষাকে তিনি তার 
লেখনীর মারফত বন্দে মাতরমের পৃষ্ঠায় দিনের পর দিন রূপায়িত 
করেছেন । বলেছেন দ্বার্থহীন ভাষায় 2 ৭১01101081 25600]0 13 

0110 11061076201) 01 2, 79201017. 16100698105 0106 [01901171010 

01001 112,00109,] 1166, ]1) 9০০ 075 0006 2117 01 0১6 

10901082115 [00৮611)21)0 15 609 76500261116 51017010921 

£76205553 01 006 10200010006 69521010121] [07611011021 

9115 70110021 061)6720102), 0০] 00)60৮ ০001] 0191] 13 

0108 ৮৮6 51021] 1001 [021151) 2$ 2. 0201910১00৮ 1156 28 &. 

90002./* মামল! পরিচালন! করবার সময়ে চিত্তরঞ্জনকে অরবিন্দের 
এই লেখাগুলি আবার নতুন করে পড়তে হয়েছিল। অরবিন্দের 
দেশপ্রেমকেই তিনি তাই তার সওয়ালে বিশেষভাবে তুলে ধরতে 

চাইলেন। তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে, অরবিন্দ একজন 
ধর্মপ্রাণ মানুষ, তার ধর্মভাবনাই তার দেশপ্রেম তথা রাজনৈতিক 
চিন্তাধারার উৎস এবং এই মানুষটির রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতামত, 
এমন কি তার জীবনধারাও বেদাস্তের উপর প্রতিষ্টিত। 

একদিনের সওয়ালে চিত্বরঞরন বললেন £ ৪০ হ্রাি 23 06 
1801010৬125 0000610550১ 1১0 (4১010101090 )775200050 

094৮ 1910 10682] 01 76001), 50 হি 25 06 
100152008] ৬13৪ 007006776) 1035 1062. ৪157298৬183 6০ 

৬0০7116 8494010?, 1907 
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এখানে উল্লেখ্য, ভবিষ্যতের নেতা দেশবন্ধুর নিজন্ব কয়েকটি মত 
এবং বিশ্বাসও আদালতে প্রদত্ত তার এই ধরনের সওয়ালের মধ্যে 

পরিষ্ষারভাবেই আভাসিত হয়েছিল । এখন থেকে মাত্র আট-নয় 

বছর পরে যিনি ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একত্রে 
আবির্ভূত হবেন দীপ্ত সূর্যের মতো, আলিপুরের দায়রা জজের 
এজলাসে মামলার প্রধান আসামীর কৌন্ুলির মধ্যেই যেন সেই 
মানুষটিকে দেখা গিয়েছিল । 

১৯০৯, ২৩শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ__এই নয়দিন চিত্তরঞ্জন 
যে সওয়াল-জবাব করেছিলেন তা ইতিহাস হয়ে আছে। হেগ্টিংস্- 
এর ইমৃপিচমেণ্টের সময় এডমণ্ড বার্ক যেভাবে সওয়াল করেছিলেন, 

চিত্তরঞ্জনের এই নয়দিনের সওয়াল ঠিক তাঁর সঙ্গে তুলনীয়__সেই 
যুক্তি, সেই আবেগ, মনুষ্যত্বের প্রতি সেই আবেদন এর প্রত্যেকটি কথায় 
বন্ধৃত হয়েছে। তার প্রতিভার চরম বিকাশ দেখা গিয়েছিল মামলার 

শেষে এই কয়দিনের সওয়ালের মধ যেটা তিনি জুরিদের লক্ষ্য করে 
বলেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, যদিও এই মামলায় আসামী 

হিসাবে ত্রিশ-চল্লিশজন অভিযুক্ত হয়েছিলেন, তথাপি সরকারের 
প্রকৃত লক্ষ্য ছিলেন একজন-_ অরবিন্দ ঘোষ। এই মামলার বিচার 

চলেছিল ১২৬ দিন, জেরা করা হয়েছিল ২০০ সাক্ষীকে, যে বিপুল 
পরিমাণ নথিপত্র উপস্থিত কর! হয় তার সংখ্যা ছিল চার হাজার 
আর প্রায় পাঁচশত বোমা, বিস্ফোরক প্রভৃতি পদার্থ প্রমাণ হিসাবে 

দাখিল করা হয়। দীর্ঘকাল স্থায়ী এই বিচার চলবার সময় একাদি- 

ক্রমে আটচল্লিশ দিন চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সরকার পক্ষের কৌন্ুলি 
নর্টনের সঙ্গে যে বাগযুদ্ধ হয়েছিল, এবং তাতে তিনি যে নৈপুণ্য 
প্রকাশ করেছিলেন, ভারতবর্ষের কোন আদালতে আর কোন 
রাজনৈতিক মামলায় তা দেখা যায় নি। 
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প্রধান আসামী অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে চিত্তরঞ্জনের শেষ কয়দিনের 
ওজস্থিনী ও যুক্তিজালপূর্ণ ভাষণ সম্পর্কে একটি গ্রন্থে বল! হয়েছে ঃ 
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16891 900763569.% সত্যিই তার এই অভিভাষণ জ্ঞান ও 

বিচ্ভাবন্তার অপূর্ব নিদর্শন, বর্ণনা-শক্তির অসাধারণ পরিচায়ক, 
সপ আইনজ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ম্বদেশপ্রেম অথবা পরশাসন 
থেকে নিজের দেশকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা, এটা যে অপরাধ 
নয়__এই শাশ্বত সত্যটাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন । 
উত্তরকালে দিল্লীর লালকেল্লায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র গঠিত ভারতীয় 
জাতীয় সৈন্তদলের (1. [ঘ্ব. &.) তিনজন উচ্চপদস্থ সামরিক 
অফিসারের যে এঁতিহাসিক বিচার অনুষ্ঠিত হয়, তার প্রধান 
কৌন্ুলি হিসাবে ভুলাভাই দেশাই চিত্তরঞ্জনের এই রীতিরই 
অনুসরণ করে সফলকাম হয়েছিলেন । 

১৯০৯১ ৩১শে মার্চ । 

আজ তআ্বালিপুর বোমার মামলার বিচারের শেষ দিন। 

যথাসময়ে আদালতের কাজ আরম্ভ হলো । বিচারক ও 
জুরিগণ তাদের নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। আসামীরা সবাই 
কাঠগড়ায় উপস্থিত। আদালতের বাইরে ও ভিতরে প্রচুর জন- 
সমাবেশ। আজ সওয়ালের শেষ দিন। সব্যসাচীর মতো দৃণ্ত- 
ভঙ্গিতে আদীলত-কক্ষে প্রবেশ করলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ । 
উপস্থিত সকলের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে নিবদ্ধ হয় তার ওপর। তার 
আজকের অভিভাবণের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে- নির্ভর করছে 
প্রধান আসামী অরবিন্দ ঘোষের দণ্ড অথবা মুক্তি। যখন তিনি 
কখনো জজ, কখনো জুরি ছু'জনকে লক্ষ্য করে ওজস্বিনী ভাষায় তার 

»576 17410087100 : চে 2. 91107595815 50561. 
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সওয়াল শেষ করেন তখন কিছুক্ষণ পর্বস্ত সমস্ত আদালতগৃহ নিস্তব্ধ, 
নিঃশব্দ প্রতীয়মান হয়েছিল। প্রচুর জনসমাগম সত্বেও মনে হয়েছিল 
সেখানে একটি জনপ্রাণীও বুঝি উপস্থিত নেই। আসামী, ফরিয়াদী, 
জজ, জুরি, উকিল, ব্যারিস্টার, দর্শকবৃন্দ যেন নিস্পন্দ মনে হয়েছিল । 
সওয়াল দ্বার আদালতগৃহে যে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা 
যেতে পারে, এর আগে কেউ তা প্রত্যক্ষ করে নি, পরেও!না। 
এইটাই ছিল এই মামলার বৈশিষ্ট্য ৷ ) 

সেই ম্মরণীয় অভিভাষণের শেষাংশটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত হলো । 
বীচক্রফটের এজলাসে ছড়িয়ে চিত্তরঞ্জন বলছেন £ আপনার সমক্ষে 

আমি এইটুকু নিবেদন করছি যে, এর পরে যখন সকল বাদানুবাদ 
থেমে যাবে, যখন এইসব আন্দোলন ও কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যাবে, 

এই আসামী অরবিন্দ ঘোষও যখন দেহত্যাগ করে পরলোকে চলে 

যাবেন, তারো পরে বন্ুকাল পরে জগতের লোকে বলবে যে, 

ইনি ছিলেন দেশপ্রেমের এক অমর কবি, জাতীয়তার অগ্রদূত আর 
সমগ্র মানবজাতির নিঃস্বার্থ প্রেমিক । ইনি যখন এ জগতে থাকবেন 

না, তখনো পর্যস্ত এঁর বাণী কেবল ভারতের মধ্যেই নয় এদেশ 
ছাড়িয়েও দূর-দূরাস্তরের সাগরপারে সকল দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হয়ে 
ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হবে। তাই আমি বলছি, যে এ ব্যক্তি আজ 

কেবল এই আদালতেরই কাঠগড়ায় দাড়িয়ে বিচার চাইছেন না । 

ইনি এসে এখন দাড়িয়েছেন ইতিহাসের মহা আদালতের কাঠগড়ার 
সামনে ॥ 

চিত্তরঞ্নের এই আবেগ-উদ্দীপ্ত অভিভাষণে মিস্টার বীচক্রফট 

যারপরনাই চমতকৃত হন। ১৩ই এপ্রিল জুরি ছুইজন তাদের 
অভিমত জানালেন বিচারককে- প্রধান আসামী অরবিন্দ ঘোষকে 

তার! নির্দোষ বলে ঘোষণা করলেন । এর প্রায় একমাস পরে, ৬ই 

মে রায় প্রকাশিত হলো-_জুরিদের অভিমত গ্রহণ করে বীচন্রফট 
অরকিন্দকে নির্দোষ বলে ঘোষণ। করলেন এবং তিনি সসম্মানে মুক্তি- 
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লাভ করলেন। তখন সমবেত দর্শকদের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে 
চিত্তরঞ্জন বিজয়ী বীরের মতে! তার মক্ধেল অরবিন্দের হাত ধরে 
আদালত-কক্ষ ত্যাগ করলেন। তারা ছু'জনে বাইরে আসামাত্ 

সমবেত জনতার কঠে উঠল তুমুল হধ্বনি। ৭ই মে তারিখের 
অমৃতবাজার পত্রিকায় চিত্তরপ্জনকে তার সাফল্যের জন্য অভিনন্দিত 
করে লেখা হলে! £ “বাবু অরবিদ ঘোষের পক্ষ সমর্থন মিস্টার 
সি. আর. দাশের অদ্ভুত কীতি।' অদ্ভুত কীর্তি, সন্দেহ নেই। তিনি 
যে অনাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে অরবিন্দের পক্ষ নিয়ে লড়েছিলেন 
তাতেই এই বিচার-বিবরণ স্থান-কালের সীমা অতিক্রম করে স্মরণীয় 

হয়ে আছে। আজ সেই স্মরণীয় নাটকের কুশীলবর্দের কেউই জীবিত 
নেই__কিন্তু চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দ_এই ছুটি নাম বাঙালীর শ্মৃতিপটে 
আজো বিরাজমান। এবং প্রধান আদামীর পক্ষ সমর্থনে তার 

সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন যে উক্তি করেছিলেন_176 %1]] 106 100160 
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পরবর্তী কালে তার নিজের জীবনেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে 
ওঠে নি? এই এতিহাসিক মামলার ব্যারিস্টার চিত্তরগঞ্রন দাশের 
মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করি ভবিষ্যতের ভারত-বন্দিত নেতা দেশবন্ধু 
জাগরণ। এই মামলায় তিনি যে অপূর্ব সওয়াল করেছিলেন তা শুধু 
তার বন্ধুর কারামুক্তিতেই সার্থক হয় নি, প্রকৃতপক্ষে সেইটাই ছিল 
চিন্তরঞ্জনের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশের প্রথম বিরাট শঙ্ঘধ্বনি। 



॥ ছয় ॥ 

আলিপুর মামলার দ্বিতীয় পর্ব হয় হাইকোর্টে । 
দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বারীন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্নাথ প্রমুখ অন্যান্ত 

আসামীদের জন্য যখন হাইকোর্টে আপিল করা হয় তখন সেখানেও 

দণ্ডিত আসামীদের পক্ষ সমর্থনে দাড়িয়ে চিত্তরঞ্জন তেমনি আইনজ্ঞান 
ও প্রতিভার পরিচয় দিলেন। হাইকোর্টে এই আপিলের মামলার 

শুনানী হয় ফুলবেঞ্চে। প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স, 

বিচারপতি কার্ডফ ও বিচারপতি হ্যারিংটন_-এই তিনজনকে 
নিয়ে ফুলবেঞ্চ গঠিত হয়েছিল। দায়রা জজের বিচারে বারীন্দ্র ও 

উল্লাসকর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন । আপিলের মামলায় তাদের 
সেই দণ্ড মকুব হয় ও তারা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। 

প্রধান বিচারপতি স্তার লরেন্স ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্রনের মকন্মা 
পরিচালনার রীতি দেখে এতদূর মুগ্ধ হন যে, তিনি তার রায়ে আসামী 

পক্ষের কৌন্ুলি সন্বন্ধে এই মন্তব্যটি লিখেছিলেন যা সচরাচর কোনো! 
রায়ে লেখ! হয় না 2 4] 26916 10 70210100127 10 [01206 ০0 

[60010 [0 10101) 20101604800 ০ 0) 1220167 11) 
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এর পর আর একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক মামলা! হলো! টাকা! 
ষড়যন্ত্র মামলা । এই মামল! আরম্ভ হয় ১৯১০ সালে এবং এর 
প্রধান আসামী ছিলেন অন্ুশীলন সমিতির নেতা পুলিন দাস। 
চিত্তরঞ্জন পুলিন দাসের পক্ষ সমর্থন করলেন। এই মামলাতেও 

অভিযুক্ত আসামীর সংখ্য। নিতান্ত কম ছিল না, পুলিন দাস সমেত 

মোট চুয়াল্লিশজনের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও যড়যন্ত্রর অভিযোগ আনা 
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হয়েছিল, যদিও ওয়ারেন্ট বেরিয়েছিল পঞ্চান্নজনের নামে । বাকী 
এগারজন পলাতক ছিলেন । অনুশীলন সমিতির নামের সঙ্গে জড়িত 

থাকার জন্য এই মামলাটিও সেদিন বাংলার জনসাধারণের চক্ষে 
কম গুরুত্ব পায় নিঃ কারণ ১৯০৫ সাল থেকেই বাঙালী এই 

সমিতির নামের সঙ্গে পরিচিত ছিল এবং বাংলার সন্ত্রাসবাদী 

আন্দোলনে এই সমিতির একটা বিশেষ ভূমিকাও ছিল। চিত্তরঞ্জন 
এ সবই জানতেন, কারণ তিনি স্বয়ং এই সমিতির জন্মকাল থেকেই 
এর কার্ষকরী কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন 1*% কাজেই চিত্তরঞ্জন যে 

্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঢাকা ষডযন্্ মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের 
পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে আসবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। 

সরকার পক্ষে এই মামলায় ছিলেন ইংরেজ ব্যারিস্টার মিস্টার গার্থ। 
১৯০৭ সাল থেকেই বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিদিন নতুন 

নতুন দৃশ্টের অবতারণা হচ্ছিল। প্রত্যেক দৃশ্যেই একজন মানুষকে 
প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গিয়েছিল। তিনি ব্যারিস্টার 
চিত্তরঞ্রন দাশ। এই সময়টায় তার কার্যকলাপের মধ্যে যেন 

আগামীকালের নেতার আগমনী বেজে উঠেছিল। প্রত্যেকটি 
উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক মামলায় তিনি দাড়াতেন আসামী পক্ষ 

সমর্থন করে। দীড়াতেন সব্যসাটীর মতো৷। দীড়াতেন সম্পূর্ণ 
বিনা পারিশ্রমিকে । তখন থেকেই কি ফৌজদারি, কি দেওয়ানী 
উভয় ক্ষেত্রেই দিথ্িজয়ী ব্যবহারজীব হিসাবে তার খ্যাতি সার 
ভারতে পরিব্যাপ্ত হতে আরম্ভ হয়েছে-_-তার জীবনের জয়রথ তখন 

থেকেই সগৌরবে ধাবিত হতে থাকে এবং ১৯২০ সাল পর্যস্ত 
তার গতি ছিল দুর্বার। ভাগ্যলক্ষী তখন থেকে যেন তার প্রতি 
প্রস্ম হলেন । সেই প্রসন্নতার প্রথম নিদর্শন ছিল প্রসিদ্ধ ডুমরাও 
মামলা-যার কথা আমরা পরে বলব। এখন ঢাকা যড়যন্ত্র 

মামলার কথাই বলি। 

* লেখকের 'বিপ্লবী রাপবিহারী বহ্থ' ও “বাঘ! যতীন, গ্রন্থ ভষ্টব্য। 
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পুলিন দাস চিত্তরঞনের বিশেষ স্সেহভাজন ছিলেন। এরই 
প্রচেষ্টায় ১৯০৬ সালের শেষভাগে ঢাকা অনুশীলন সমিতির 

স্থত্রপাত হয়। ১৯০৭ সালের প্রথম ভাগে সমিতি স্থাপিত হয় 

এবং সমিতির কার্ধাদিও প্রথমে ধীরে আরম্ভ হইয়! ক্রমে দ্রুত- 
গতিতে বিভিন্ন বিভাগে. বিস্তৃতি লাভ করিয়া দেশময় ব্যাপ্ত 
হইয়া পড়ে। এই সমিতির কার্ধকলাপ ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্টকে বিশেষভাবেই বিচলিত করিয়া তোলে। আমাকেই 

ইহার মূল কল্পনা করিয়া গভর্ণমেন্ট আমাকে নির্বাসনে পাঠাইয়া 
দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার অনুশীলন সমিতিকে বে-আইনী 

বলিয়া ঘোষণ! করিলেন ।*₹ ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলার 

যে নয়জন নেতাকে রেগুলেশন আইনে গ্রেপ্তার করে বাংলার 

বাইরে বিভিন্ন স্থানে নির্বাসনে পাঠান হয়েছিল তাদের মধ্যে 
পুলিন দাস ছিলেন একজন । তাকে পাঞ্জাবের মণ্টগোমারি জেলে 
আটক রাখা হয়েছিল । 

নির্বাসন থেকে মুক্তিলাভ করে কলকাতায় এসে পুলিন দাস যখন 
ব্যারিস্টার পি, মিত্রেরণ সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি তার কাছ 
থেকে জানতে পারেন যে, তাকে শীঘ্রই একটি বড়যন্ত্র মামলায় 

জড়াবার চক্রান্ত পুলিশ করছে। তারপর ঢাকা আসামাত্রই পুলিশ 
তাকে অস্ত্র আইনে গ্রেপ্তার করে। কিন্ত তিনি অস্ত্র আইন মকদ্দম! 

থেকে মুক্ত হন, কারণ পুলিশ ইনস্পেক্টার বঙ্কিম চৌধুরীর পক্ষে তাকে 
সনাক্ত কর! সম্ভব হয় নি। মুক্তি দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি 
ওয়ারেণ্টের জোরে পুলিন দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন সমিতির 
আরো! অনেকেই ধৃত হয়েছেন। পুলিন দাস তার আত্মজীবনীতে 
এই মামলার যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, অনুসন্ধিংস্থু পাঠক তা 
পাঠ করতে পারেন। ঢাকার অতিরিক্ত ম্যাজিন্ট্েট বেটিস্ক সাহেবের 

* আত্মজীবনী ; পুলিন দাস। 

এ" লেখকের “বাঘা যতীন, গ্রন্থ ভ্রষ্টব্য। 
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এজলাসে এই মামলার প্রাথমিক শুনানী আরম্ত হয়। ব্যারিস্টার 
পি. মিত্র কলকাত। থেকে এই মামলার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে 
স্থানীয় উকিল শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ছু' তিনখানা চিঠি 
লিখেছিলেন ও এর পরিচালনা -দায়িত্বও গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ 

করেছিলেন। কিন্তু মিত্তির সাহেব সহসা গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে 
পড়েন এবং অল্পকাল পরেই মারা যান। কথিত আছে, মারা যাওয়ার 

আগে তিনি চিত্তরঞ্জনকে এই মামলার আসামীদের পক্ষ সমর্থন করার 

জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন | 

ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এই মামলা প্রায় সাতমাস কাল চলেছিল। 
সরকার পক্ষ থেকে প্রথমে একলক্ষ টাকা পারিশ্রমিকে ব্যারিস্টার 
পি. এন. রায়কে নিযুক্ত কর! হয়েছিল এবং ঢাকার তৎকালীন প্রসিদ্ধ 
সকল উকিলই আসামী পক্ষে দাড়িয়েছিলেন। তারপর ঢাকার 

অতিরিক্ত দায়রা জজ কুট সাহেবের এজলাসে এই মামলার বিচার 
আরম্ত হয় এবং তখন কলকাতা থেকে চিত্তরপ্জন এসে আসামীদের 

পক্ষ সমর্থন হেতু প্রধান কৌন্ুলি নিযুক্ত হন। তিনি ঢাকায় এসে 
প্রথমেই জেলে পুলিন দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পুলিন দাস 
লিখেছেন ঃ “জেলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সি. আর. দাশ 

বলিলেন, নৃতন ভাইস্রয় লর্ড হাডিঞের সঙ্গে আমার কথাবার্তা 
হইয়াছে । তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ধৃত ব্যক্তিগণ যদি সাধারণ 
ভাবে দোষ স্বীকার করে, তবে মাত্র অল্প ছুই-চারজনের সামান্য শান্তি 

হইবে অপর সকলকেই মুক্তি দেওয়া হইবে । আনন্দ রায়ও (ইনি 
তখন ঢাকার সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন ) গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আপোষের 
পঙ্গপাতী। এখন আপনার মত কি? আমি বলিলাম যে, যদি 

দেশের প্রকৃত কল্যাঁণ হয় এবং আপনারা যদি সিদ্ধান্ত করেন, তবে 

আমি বিনাবিচারেও যে-কোনরূপ শাস্তি গ্রহণে প্রস্তুত আছি। 

কিন্ত অন্যান্য উক্িলগণ সি. আর. দাশের প্রস্তাবের বিরোধিতা 

করেন। ইহার কয়েক দ্রিন পরে কোর্টে সি. আর. দাশ আমাকে 
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জানাইলেন যে, গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আপোষের প্রস্তাব পরিত্যক্ত 

হইয়াছে 1% 
১৯১১, ২২শে মে। চিত্তরঞ্জন সেসনস্ কোটে তার বক্তৃতা আরস্ত 

করলেন। এই মকদ্দমাতেও ব্যারিস্টার হিসাবে তিনি অসাধারণ 

কৃতিত্ব ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন । এখানে বিশেষভাবে একটি 
প্রসঙ্গের উল্লেখ করব। ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ যখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়, তখন এর প্রতিবাদে সারা দেশে ষে আন্দোলন হয় 
ইতিহাসে তাকেই বল! হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন । তখন বাংলা তথা 

ভারতের রাজনীতিতে নেতৃত্বের রাজদণ্ড পরিচালনা করছেন বাংলার 

মুকুটহীন সম্রাট, রাষ্ট্রগুরু স্্রেন্্রনাথ । সেই সময়ে ব্যারিস্টার পি. 
মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, স্ুরেন্্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঢাকায় এসে বেশ 

গরম গরম বক্তৃতা করেন এবং জনসাধারণকে দেশের জন্য জীবন 
বিসর্জন দিতে উৎসাহিত করেন। এইসব নেতাদের বক্তৃতার ফল 
ফলতে দেরি হয় নি। এরই ফলে পুধবঙ্গে কিছু সংখ্যক জাতীয় 
বিগ্ভালয় ও অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। স্ুরেন্্রনাথ, বিপিনচক্দ্র 

ও পি. মিত্রের সেই সব বক্তৃতার সঙ্গে এই মকদ্দমার সংশ্রব স্থাপনের 

উদ্দেশ্যে সেসনস্ কোর্টে সরকার পক্ষের ব্যারিস্টার যে 'ব্তৃতা দেন, 
তার উত্তরে আসামী পক্ষের প্রধান কৌন্ুলি চিত্তরঞ্জন যা বলেছিলেন 
তা প্রণিধানযোগ্য । উত্তরকালে রাষ্ট্রগুরুর বিরুদ্ধে দেশবন্ধুর বিদ্বেষ 
প্রমাণ করবার জন্য তার বিপক্ষীয়গণ বিশেষ প্রয়াস পেয়েছিলেন । 

কিন্তু তারা যদি ঢাক! ষড়যন্ত্র মামলায় চিত্তরঞরনের এই বক্তৃতা পাঠ 

করতেন তাহলে তার! বুঝতে পারতেন সুরেন্দ্রনাথ বা বিপিনচন্দ্রের 

সম্বন্ধে দেশবন্ধু কি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন । এখানে তার সেই 

বন্তৃতার (যা তিনি আদালতে দাড়িয়ে এসেসরদের লক্ষ্য করে 

বলেছিলেন ) কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি £ 

ভদ্রমহোদয়গণ, এই মামলায় সরকার পক্ষ থেকে যে-সব প্রমাণ 

কচ আতুজীবনী : পুলিন দাস 
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উপস্থাপিত করা হয়েছে, এইবার আমি সে বিষয়ে আলোচনা করব। 

কিন্তু তৎপূর্বে এই মামলার বহিভূ্তি কয়েকটি বিষয় যা সরকার পক্ষের 
কৌন্ুলি উল্লেখ করেছেন-সেই বিষয়ে কিছু বলবার জন্য আমি 
আপনাদের অনুমতি চাইছি। প্রথমেই আমি বাবু সুরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নিধিচারে আনীত অভিযোগের কথাটা 

উত্থাপন করছি। এই অভিযোগটি সর্বপ্রথম সেই ম্যাজিন্টেটের 

কোর্টে উঠেছিল যিনি মামলাটি দায়রা সোর্গদ করেন এবং যখন 

আমি জানলাম যে আমার বন্ধু মিস্টার গার্থ সরকার পক্ষে দাড়িয়েছেন 
তখন আমি খুবই আশা করেছিলাম যে, এই কোর্টে সেই ভিত্তিহীন 
অভিযোগটি পরিত্যক্ত হবে। কিন্তু আমি স্বীকার করতে বাধ্য 
যে তার উদ্বোধনী ভাবণে আমার বন্ধু যখন সেই একই অভিযোগ 
উত্থাপন করলেন, তখন আমি যারপরনাই ছুঃখিত ও বিস্মিত হয়ে- 

ছিলাম। তখনি আমি এই প্রসঙ্গে তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা 

করতে বাধ্য হয়েছিলাম যে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন 

ষড়যন্ত্রকারী_এইটাই কি সরকারের আনীত মামল!? উত্তরে 
আমাকে বলা হয়েছিল, হ্যা, এইটাই সরকারের আনীত মামলা । 

ভদ্রমহোদয়গণ, এর অর্থ কি? এই প্রদেশের জনকতক সরকারী 

কর্মচারীর মনে যে ক্ষীণ সন্দেহ উকি মারছে, ইহা কি তাই-ই 

অথবা সরকার পক্ষের কৌন্থুলি যখন বলেন যে বাবু সুরেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় একজন যড়যন্ত্রকারী তখন মামলাটি কি এই ইঙ্গিতই 

বহন করে না যে, কতকগুলি কারণকে ভিত্তি করেই এই বিশ্বাস 
খাড়া করা হয়েছে। 

আদালত £ আমার মনে হয় না, তিনি ঠিক এই কথা বলেছেন। 
চিত্তরঞ্জন : মিস্টার গার্থ ঠিক এই কথাই বলেছেন । 

আদালত £ বাবু স্ুরেন্্রনাথ সম্পর্কে সমালোচনাটি পাঠ কর! 
হয়েছে। আমার তো! মনে হয় না যে, তিনি 

একজন যড়যন্ত্রকারী এমন কথা কেউ বলেছেন। 
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চিত্তরঞ্জন ২ তবে কিসের সম্পর্কে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে ? 
আদালত £ সমালোচনাটি সম্ভবতঃ তার একটি বক্তৃতা সম্পর্কে 

যার বিষয়বস্তু ছিল শিখের বলিদান। 

চিত্তরঞ্জন ঃ হ্যা, ইহ! কেবলমাত্র সমালোচনা নয়__মিস্টার গার্থ 
এজন্য সরাসরি সুরেক্্নাথের নিন্দা করেছেন!। 

আদালত £ তিনি তো বলেন নি যে তিনি একজন ষড়যন্ত্রকারী । 

চিত্তরঞ্রন ; তার ভাষণের উপসংহারে মিস্টার গার্থ নির্লজ্জ- 
ভাবেই এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে সমালোচনা 

করেছেন ধার নাম সমগ্র দেশে সুপরিচিত, যে নাম 

সর্বজন সম্মীনিত। যিনি এই দেশের সর্বসাধারণের 
শ্রদ্ধার পাত্র (49091 ০01 0.০ 196017912 ০1 006 

০০0100৮-) | কেন সেই সর্জনবরেণ্য ব্যক্তির নাম 

এই জাতীয় মামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে? 

যদি তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে তবে 

তার বিচার করা হোক, নতুবা শিখের বলিদান 
তিনি কি বলেছেন, সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত 

. হবে কেন? 

এই মামলা! চলবার সময়ে বিপিনচন্দ্র বিলাতে ছিলেন ও পি. মিত্র 
তখন মারা গিয়েছেন । গার্থের ভাষণে তাকেও একজন যড়যন্ত্রকারী 

হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল । মিত্তির সাহেব তার বন্ধু ছিলেন। তার 
বক্তৃতায় এর সম্পর্কেও চিত্তরপ্ন দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন £ “ঘ ৬11] 001 

21101 0106 182006 01 এ 06192060 12061001097 01 0106 7391 

€০ 1705 23196156010. 0019 ৬৪. এইভাবে তিনি তার বক্তৃতায় 

বিশেষভাবেই দেখিয়েছিলেন যে, পুলিশের পক্ষ থেকে সমগ্র মামলা- 
গুলি এমনভাবে-উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, বোধগম্য হওয়া কঠিন । 

১৩ই জুনের বক্তৃতায় তিনি দেখালেন £ «এই ষড়যন্ত্রের মামলায় 

ষড়যন্ত্রের চিহ্নমাত্র নেই। বঙ্কিমচন্দ্র তার ধর্মতত্বে শরীরচর্চার যে 
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উচ্চন্থান দিয়ে গেছেন, আত্মনির্ভরতার যে উপকারিতা দেখিয়েছেন, 

তাই-ই কার্ষক্ষেত্রে সফল করবার জন্য পুলিনের এই অনুশীলন 
সমিতির স্থট্টি। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই রাজদ্রোহ করবার জন্য বই লেখেন 
নি- পুলিনও রাজদ্রোহ উদ্দেশ্যে সমিতি স্থাপন করে নি। বঙ্কিম- 
চন্দ্রের যে বাণী বইয়ের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ ছিল, পুলিন তাকেই কর্মক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করতে চেয়েছিল । ইহা! যদি অপরাধ হয়, তবে পুলিন এই 

অপরাধে অপরাধী 

এনন যুক্তিসমাকীর্ণ, এমন ওজদ্ষিতাপূর্ণ এবং ভ্ভ্রানগর্ড বক্তৃতা 

আদালতে দাড়িয়ে চিত্তরঞ্জন আর কখনো বলেন নি। এর থেকে 

লক্ষ্য করা যাবে যে সেদিন এই রকম এক-একটি রাজনৈতিক মামলা 

পরিচালনা! কালে ধাপে ধাপে তার মধ্যে সকলের অগোচরে 

জাগরণের প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে গিয়েছিল । ২২শে মে থেকে ১৬ই জুন 

একাদিক্রমে এই পঁচিশদিন বক্তৃতার ফলে চুয়াল্লিশজন আসামীর 

মধ্যে আটজন মুক্তিলাভ করে ও ছত্রিশজনের শাস্তি হয়। পুলিন 

দাস যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। এই মামলা চলবার 

সময়ে প্রতিদিনই সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে আসামী পক্ষের 

উকিলদের আলোচনা-সভা বন্ত। এই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের 

ফুলবেঞ্চে আপিল করা হয । বিচারপতি হ্যারিংটন, বিচারপতি 

স্তার আশুতোৰ মুখাজি ও বিচারপতি ক্যাস্পারকে নিয়ে এই ফুলবেঞ্চ 

গঠিত হয়েছিল । এখানে উল্লেখ্য যে, বিচারপতি আশুতোষের 

প্রভাবে হাইকোর্ট থেকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, হাইকোটের 

বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঢাকা যড়যন্ত্র মামলার দণ্ডিত আসামীদের 

বিচারাধীন আসামীর পর্যায়েই রাখতে হবে। এখানেও আসামীদের 

পক্ষ সমর্থন করলেন চিত্তরঞ্জন । এখানেও তিনি তার প্রতিভা, 

আইনজ্ঞান ও সুক্ষ দৃষ্টির সম্যক পরিচয় দিলেন এবং তার ফলে 
অনেকের দণ্ডের লাঘব হয়। পুলিন দাসের যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরের 

পরিবর্তে সাত বছরের ছ্ীপান্তর হয়। আপিলে একুশজন মুক্তি- 

্ 
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লাভ করেছিল। প্রসঙ্গত; উল্লেখ্য যে, আপিলের মকদ্দমা উপলক্ষে 
বিভিন্ন সাক্ষীদের কাছ থেকে প্রসঙ্গক্রমে অনুশীলন সমিতির কার্যক্রমের 

বর্ণনাদি শুনে বিচারপতি স্তার আশুতোব মুখাজী আদালত- 
গৃহেই বলেছিলেন 2 [1167 9110. 10050 196 2. 180091016 

00817” পুলিন তবে অবশ্যই শ্লীঘনীয় ব্যক্তি । হাইকোর্টে! প্রায় 

ছয়মাস কাল এই মামল৷ চলেছিল এবং রায় প্রদান করতে আরো 

দু'মাস দেরি হয়। এই সময়ে দিল্লীর দরবার শেব করে সম্রাট 

পঞ্চম জর্জ কলকাতায় আসেন ও বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন । 

এইবার কুতুবদিয়া রাজবন্দী মামলার কথা বলি। 

বাংলার বুকে তখন উঠেছিল বিপ্লবের আগুন। সে আগুনের 
লেলিহান শিখ। পরিব্যান্ত হয়েছিল দিকে দিকে-__আকাশে-বাতাসে 

তখন শোনা যেত শুধু অগ্নিবীণার বস্কার-_দেশজননীর চরণের 

শৃঙ্খল মৌচনের জন্য ছূর্জয় সাহসে যেন বাংলার তরুণদের জীবনে 
আমরা! প্রত্যক্ষ করলাম শিখের বলিদানের সেই গৌরবমণ্তিত 

ইতিহাস, যে ইতিহাস বাঙালী প্রথমে শুনেছিল রাষ্ট্রগুর সুরেন্দ্রনাথের 

কম্ুক্ঠে_তীর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে। সেই আগ্নেয় 
পরিবেশে যখন একটার পর একটা রাজনৈতিক মামলা! সরকার 
নিয়ে আসতে লাগলেন, তখন এক! চিত্তরঞ্জন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে 

আসামীদের পক্ষ সমর্থন করতে থাকেন। 'দন্ধ্যা” “যুগান্তর, 

বন্দে মাতরম্? পত্রিকার মামল। ও তারপরে আলিপুর বোমার মামল৷ 
__এর প্রত্যেকটি ছিল সেদিনের অগ্নিগর্ভ বাংলার পরিচায়ক, নতুন 
রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালীর একটা বিচিত্র মানসিকতার 

অভিব্যক্তি । চিত্তরঞ্জন যে তার হ্ৃদয়-মন দিয়ে এই নবজাগৃতি 
অনুভব করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই এবং এইসব মামলায় 

আসামীদের পক্ষ সমর্থনে দাড়িয়ে শুধু যে নিজের আইনজ্ঞানের 



দেশ বন্ধু ৯৩ 

পরিচয় দিয়েছিলেন ত৷ নয়, আদালতে দাড়িয়ে তিনি যে-সব ভাষণ 
দিতেন, সওয়াল করতেন তার ভিতর দিয়ে তিনি সেই নবজাগৃতিরই 
এক নিপুণ ভাষ্য রচনা! করে চলেছিলেন। সেদিন এর প্রয়োজন 

ছিল। প্রত্যেকটি মামলার তিনি দেশপ্রেমের আদর্শ টাকে-- 
যেভাবেই তা অভিব্যক্ত হোক না কেন দেশবাসীর সামনে তুলে 
ধরতে চেয়েছিলেন । এইভাবেই তিনি সেদিন “80000911967 

বলে অভিহিত হওয়ার দুর্লভ গৌরব লাভ করেছিলেন । 

কুতুবদিয়া মামলাটি ছিল স্বতন্ত্র ধরনের । প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে 
ভারত-রক্ষা আইনে সতেরোজন রাজবন্দীকে অস্তরীণাবদ্ধ করে 

রাখা হয়েছিল টট্টগ্রামের সপসঙ্কুল কুতুবদিয়া নামক একটি গ্রামে । 
সাপের ভয়ে ও অন্যান্য কারণে তারা সেখান থেকে পলায়ন করে 

চট্টগ্রাম শহরে চলে আসতে বাধ্য হয়। সরকার তাদের বিরুদ্ধে 
মামলা আনলেন । চিত্তরঞ্জন শুধু যে বিনা পারিশ্রমিকে তাদের পক্ষ 
সমর্থন করেন ত৷ নয়, তিনি নিজ অর্থব্যয়ে নানাভাবে এদের 

সহায়তাও করেছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি একপক্ষ কাল চট্টগ্রামে 
অবস্থান করেছিলেন। তার সওয়াল-জবাবে তিনি প্রমাণ করতে 

চাইলেন যে, রাজবন্দীরা পলাতক নয়, তারা চট্টগ্রামের জিলা 

শাসকের কাছে খাগ্চ, পানীয় জল ও অবস্থানের অনুবিধ। সম্পর্কে 

তাদের বৈধ অভিযোগ জানাতে গিয়েছিল । সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে 
আইন অমান্য করা বা আইনগত নির্দেশ অমান্ত করার কোন 
অভিযোগই আন যেতে পারে না। টট্টগ্রামের দায়রা জজের 
এজলাসে এই মামলার বিচার হয় এবং চিত্তরঞ্রনের যুক্তিপূর্ণ 
সওয়াল সত্বেও জজ আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করেন। কিন্ত 

দণ্ডদান সম্পর্কে তিনি কঠোরতা প্রদর্শন করেন নি-_মাত্র ছুইমাস 

করে প্রত্যেকের কারাদণ্ড হয়। জয়লাভ না করলেও, তার এক 

জীবনীকারের মতে এই মামলাতেও চিত্তরঞ্জন “অসীম জ্ঞানবস্তা, 

বিচারবন্তা, বুদ্ধিমত্তা ও দয়াবন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন । 



৯৪ দেশ বন্ধু 

ঢাক! ষড়যন্ত্র মামলার পর চিত্তরঞ্জনকে আমরা দিল্লী ষড়যন্ত্র 

মামলার আসামীদের পক্ষ সমর্থন করতে দেখতে পাই। এই 
রাজনৈতিক মামলাটিও সেদিন সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল। ১৯১২ সালে বড়লাট লর্ড হান্ডিগ্তের ওপর বোম। 

ফেল! হয়।& চৌদ্দজন ব্যক্তি এই মামলায় অভিযুক্ত হয়।; তাদের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সরকারের উচ্ছেদ সাধন ও বড়লাটের । জীবন- 
নাশের চেষ্টা_এইসব অভিযোগ আনা হয়েছিল। দিল্লীর দায়রা 
জজ মিস্টার হ্যারিসনের এজলাসে এই মামলার বিচার হয়েছিল। 

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন সংযুক্ত-প্রদেশের ( বর্তমান 

নাম উত্তর-প্রদেশ ) এযাডভোকেট-জেনারেল স্তার জন এযালস্টন। 
আসামীদের পক্ষ সমর্থনে প্রথমে যে-সব স্থানীয় উকিল দড়িয়ে- 

ছিলেন তাদের কেউই স্যার জনের সমকক্ষ ছিলেন না। তাদেরই 

কয়েকজন কলকাতায় এসে চিত্তরঞ্জনকে এই মামলাটি গ্রহণ 
করতে অনুরোধ করেন। তখন এখানে তার হাতে অনেকগুলি 

মকদ্দমা। তিনি দেখলেন মাত্র ছু'দিনের জন্যও দিল্লী গেলে 

কমপক্ষে তার ছয় হাজার টাকা লোকসান হবে। আবার 

অন্যদিকে তিনি তার অন্তরের মধ্যে এই মামলায় অভিযুক্ত 
বিপ্লবী তরুনদের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য তাগিদ অনুভব করলেন । 

তখনি নিজের আধিক ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি এই মানলা 

গ্রহণে সম্মত হন। এই মামলার প্রাথমিক তদন্তের জন্যই পুলিশের 
লেগেছিল পুরো একটি বছর। ১৯১৪ সালের মে মাসে চিত্তরগ্ন 
দিল্লী কোর্টে” উপস্থিত হয়ে প্রথমেই প্রশ্ন তুললেন__এই যড়যন্ 
মামলা আইনানুগ কিনা এবং এই মামলায় উত্থাপিত প্রমাশগুলি 
যথার্থ কিনা। এতেই মামলার মোড় ঘুরে যায়, বিচারক চিত্ব- 
রঞ্জনের যুক্তির সারবত্বা! স্বীকার করেন, কিন্তু তাকে চ্যালেঞ্জ 

করলেন স্তারজন। এমনকি তিনি এক সময়ে চিত্তরপ্রনের কোন 

* লেখকের “বিপ্লবী রাঁলবিহাী বন” গ্রন্থ জরষ্টব্য। 



দেশবন্ধু ৯৫ 

একটি যুক্তিকে অসত্য বলে উল্লেখ করেন। শ্বেতাঙ্গ এ্াডভোকেট- 
জেনারেল জানতেন ন। যে তিনি কার সামনে মুখোমুখি দাড়িয়েছেন । 

নট'ন ও গার্থের মতে। ধুরন্ধর বাবহারজীবিগণ ধার বাকৃপটুতার কাছে 
নাজেহাল হয়েছেন, স্যার জন তো তার কাছে নগণ্য । চিত্তরঞ্জন 

তখন এমন কঠিন ভাষায় এ্যাডভোকেট-জেনারেলের কথার প্রতিবাদ 
করলেন যে, তা শুনে বিচারকও যারপরনাই বিশ্মিত হন এবং 
তিনি চিত্তরঞ্জনকে স্যার জনের নিকট ক্ষম! চাইতে বলেন । 
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দৃপ্তভঙ্গী দেখে খিচারকের মতিগতির পরিবর্তন হয় ও অতঃপর তিনি 
ছুই পক্ষের কৌন্ুুলিদের সঙ্গে সমান ব্যবহার প্রদর্শন করেন । 

অমৃতবাজার পত্রিকার মামলাটিও উল্লেখযোগ্য । ১৯১৮ সালে 

কলকাত। ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্টের ক্ষমতা সম্পর্কে হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের 
একটি সিব্ধীন্তের বিরুদ্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় 
লেখা হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তার ল্যান্সলট 

সাণ্তার্সন উক্ত পত্রিকার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ 

নিয়ে আসেন। তখন এ কাগজের পক্ষ সমর্থনে তৎকালীন প্রসিদ্ধ 

ব্যবহারজীবীর! নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন জ্যাকসন, 
নর্টন, ব্যোমকেশ চক্রবর্তাঁ প্রভৃতি । কিন্তু এঁরা যখন হালে পানি 

পেলেন না, তখন মতিলাল ঘোষের অনুরোধে চিত্বরঞ্জন আসামীর 

পক্ষ সমর্থন করেনঞ্চ এবং তার আইনের কৃটতর্কে মামলার চেহার! 
পালটিয়ে যায়_-তিনি জয়লাভ করেন। 

দেওয়ানি মামলায় তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন চিত্তরঞ্জন 

স্ববিখ্যাত ডুমরীও মামলায় । ভারতবর্ষে দেওয়ানি মামলার ইতিহাসে 
এমন জটিল আর দীর্ঘকাল স্থায়ী মামলা খুব কমই দেখ! 
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১৬ দেশ বন্ধু 

গিয়েছে। সেদিন এই মামলাটি আইনজ্ঞ মহলে বিশেষ কৌতূহলের 
সৃষ্টি করেছিল। এই মামলাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ঃ ডুমরীও 
বিহারের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এই রাজ্যের মহারাজা 
স্যার রাধাপ্রসাদ সিংহ অপুত্রক অবস্থায় মারা যাওয়ার পর গদির 
উত্তরাধিকারী নিয়ে গোলমাল বাধে। রাধাপ্রসাদের প্রথম কন্যার 
বিয়ে হয় মান্দারের রাজার সঙ্গে এবং তিনিও বিয়ের অল্পকাল 
পরে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। রাধীপ্রসাদের দ্বিতীয়ী কন্তার 
বিয়ে হয় রেওয়ার রাজার সঙ্গে । ১৮৮৯ সালের মার্চ মাসে 

মহারাজা একটি দলিল সম্পাদন করেন* এ দলিলে তিনি এই 

মর্মে নির্দেশ রেখে যান যে, তার মৃত্যুর পরে তার স্ত্রী বন্সার, 

জগদীশপুর অথবা ডুমরাওর উজ্জয়িনী পরিবার থেকে একটি পুত্রকে 
দত্তক গ্রহণ করতে পারবেন। দুলিলটি কলকাতায় রেজিষ্বি কর! 
হয়। এক বছর পরে মহারাজা যখন উইল সম্পাদন করেন তাতে 
তিনি তার পূর্ব দলিলে দত্তক গ্রহণের বিবয়টি পুনরায় উল্লেখ 
করেন। ১৮৯৪ সালে মহারাজার মৃত্যু হয় এবং তার স্ত্রী মহারানী 

বেণীপ্রসাদ কোয়েরি মৃত্যুর ঠিক একদিন পূর্বে, ১৯০৭, ১২ই ডিসেম্বর 
তারিখে জগদীশপুরের জয়প্রসাদ সিংহের নাবালক পুত্র জংবাহাছুর 

সিংহকে দত্ত$পুত্র গ্রহণ করেন। এইভাবেই জংবাহাছুর ডুমরীওর 

গদির ভাবী উত্তরাধিকারী হন ও তখন তার নাম রাখা হয় 

মহারাজকুমার শ্রীনিবাসপ্রসাদ সিংহ। মহারানীর মৃত্যুর পরে 
ডুমরীও এস্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ড্-এর অধীনে আসে। 

বাবু কেসোঞ্জসাদ সিংহ ছিলেন এ বংশজাত এবং পরলোকগত 

মহারাজার নিকটতম আত্মীয়। যে-কোন কারণেই হোক, কেসো- 
প্রসাদ মহারানীর বিষনজরে পড়েন। মহারানী বরাবর তার 

এস্টেট তার দ্বিতীয় কন্যা, রেওয়ার রানীকে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছিলেন ; মহারাজা কিন্তু রানীর এই ইচ্ছা কখনো অনুমোদন 
করেন নি, কারণ তাহলে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি একটি সম্পূর্ণ 
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ভিন্ন বংশে চলে যাবে। প্রথমে কেসোপ্রসাদকে দত্তক নেওয়ার 

ইচ্ছা করে তিনি সেই মর্মে কেসোপ্রসাদের পিতা বাবু রাজেস্বরী- 
প্রসাদের কাছে প্রস্তাবও করেছিলেন, কিন্তু রাজেশ্বরীপ্রসাদ মহ1- 

রাজার প্রস্তাবে সম্মত হন নি। অতঃপর মহারানী গুরুতর 

গীড়ায় আক্রান্ত হন ও তখন তার এস্টেটের ম্যানেজার ও তার 

জামাতা, মানদারের রাজার সহায়তায় জংবাহাছ্বরকে দত্তকপুত্র 
গ্রহণ করেন। মহারানীর মৃত্যুর পরে কেসোপ্রসাদ এই দত্বক 

গ্রহণ অবৈধ_-এই মর্মে একটি মামলা আনেন। তিনি বনু 

আইনজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সকলেই তাকে 

বলেছিলেন যে, এ মামলায় জয়লাভের কোন আশা নেই। তিনি 

তখন তার পক্ষ সমর্থনের জন্য মাসিক দশহাজার টাকা পারিশ্রমিক 

চিত্তরঞরনকে নিযুক্ত করেন। অপর পক্ষে দাড়িয়েছিলেন কলকাতার 
প্রখ্যাত ইংরেজ ব্যারিস্টার মিস্টার গার্থ ও পাটনার খ্যাতনাম! 

ব্যবহারজীব হাসান ইমাম। ( শেষোক্ত ব্যক্তি পরবর্তীকালে 
কংগ্রেসে দেশবন্ধুর সঙ্গে একত্রে কাজ করেছিলেন ।) চিত্তরঞ্জনের 
সঙ্গে শর্ত হয়েছিল যে, এই মামলায় জয়লাভ করতে পারলে তার 

মকেল তাকে এমন একটি জমিদারি লিখে দেবেন যার বান্ষিক 
আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা; বল! বাহুল্য, কেসোপ্রসাদ এতে 
সন্মত হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন এই মামলায় জয়লাভ করেছিলেন, 
এক পথের ভিখারীকে রাজ-গদিতে বসিয়েছিলেন, কিন্তু তার 

মকেল প্রতিশ্রুতি পালন করে নি। ডুূমরাওর দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
মামলাতেও চিত্তরঞ্জন কেসোপ্রসাদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু 

তৃতীয় মামলার আপিলের শুনানী যখন পাটন! হাইকোর্টে আরম্ত 

হয় তখন চিত্তরঞ্জন কেসোপ্রসাদের পক্ষে আর দীড়াতে পারেন 

নি, কারণ তখন তিনি অসহযোগ-মন্ত্র গ্রহণ করে চিরকালের 

মতো! প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছেন। কথিত আছে, কেসোপ্রসাদ 
এই সময়ে চিত্বরঞ্জনকে আরো অধিক পারিশ্রমিক দিতে চেয়েছিলেন 
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শুধু আপিলের মামলায় দীড়াবার জন্য । চিত্তরঞ্জন তাতে সম্মত 
হন নি। তখন তারই পরামর্শক্রমে স্যার আশুতোষ যুখাজী 
ডুমরাওর রাজার এই আপিলের মামলা গ্রহণ করেন। 

শীর্ষতম আইন-ব্যবসায়ী হিসাবে কলকাতা হাইকোর্টে যখন 

চিত্তরঞ্জনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ব্যারিস্টার হিসাবে কি ফৌজদারি, 
কি দেওয়ানি উভয় ক্ষেত্রেই যখন তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে একমেবা- 

দ্বিতীয়ম্ বলে স্বীকৃত হয়েছেন, তখনকার আর একটি মামলার [বিবরণ 

উল্লেখ করে আমর! এই আলোচনা শেষ করব। প্রখ্যাত এ্যাটন্গি 
শৈলেন্্রমৌহন দত্ত লিখেছেন £ আমি তখন একজন জুনিয়র 
এ্যাটধি ; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্ন দাশ তখন কলকাতা বারের একজন 
লন্বপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার । সেই সময়ে আমার এক মারোয়াড়ী 
মকেেলের পক্ষে আমি মিস্টার দাশকে নিযুক্ত করি। আবেদনের 
মামলাটি ছিল বিচারপতি ফ্রেচারের নিজন্ব কক্ষে, প্রকাশ্য আদালতে 
নয়। স্যার বিনোদ মিত্র দীড়িয়েছিলেন অপর পক্ষে। আইনজ্ঞ 

হিসাবে তিনিও একজন দিকপাল ছিলেন । বিচারপতি ছু'-তিন 
মিনিটের মধ্যেই আবেদনটি সম্পর্কে তার রায় দিলেন এবং তারই 

মধ্যে স্যার বিনোদ ভারতীয় ও ব্রিটিশ আদালতের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করেছিলেন। রায় কিন্ত আমার মকেলের অনুকূলে প্রদত্ত 
হয়নি। তখন আমি আমার মক্কেলকে সঙ্গে নিয়ে আমার অফিসে 

এলাম । মামলায় হেরে যাওয়ায় সে আমাকে দোষারোপ করতে 

লাগল। তার ক্ষোভের বিশেষ কারণ যে, তার এই মামলায় আমি 

একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবকে নিযুক্ত করেছিলাম । বেল! তিনটার 
সময়ে মিস্টার দাসের কেরানী আমার অফিসে এসে উপস্থিত। তিনি 

আমাকে বললেন যে, তার চেচ্ছারে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য 

মিস্টার দাশ ডেকে পাঠিয়েছেন ৷ মিস্টার দাশের চেম্বারে প্রবেশ 
করামাত্রই তিনি আমাকে এমন কয়েকটি কথা বললেন যা আমার 

স্মতিপটে আজো ছল্জ্বল্ করছে। বললেন, আমারই গাফিলতির 
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জন্তে তোমার মকেলের হার হয়েছে, ঘোষই (খ্যাতনামা! ব্যারিস্টার 
বি. কে. ঘোষ ; ইনি তখন বারের একজন জুনিয়র মেম্বর ছিলেন) এটা 
আমার দৃষ্টিতে নিয়ে এসেছে । সত্যিই আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে 
ব্রীফটা দেখি নি। তখন তিনি আমাকে বিচারপতি ফ্রেচারের রায়ের 
ভিত্তিতে পুনরায় আপিল করার জন্য পরামর্শ দিলেন, নিজেই 
আপিলের মুসাবিদা করে দিলেন এবং বললেন যে, আপিলের শুনানীর 
সময়ে তিনি আমার মকেলের পক্ষে বিনা পারিশ্রমিকেই দাড়াবেন। 

আমার পঞ্চাশ বছরের এ্যাটধি-জীবনে আমি এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখি 
নি যেখানে একটি মামলা! পরিচালনার ব্যাপারে একজন কৌন্থুলি তার 
গাফিলতি স্বীকার করেছেন। সাধারণতঃ মামলায় মকেলদের হার 
হলে তারা বলে থাকেন, এ্যাউণির দোষেই হার হয়েছে, অথবা বিচার- 
পতি কৌন্থুলির সওয়াল অনুধাবন করতে পারেন নি বলে হার হয়েছে । 
মিস্টার দাশ কিন্ত নিজের গাফিলতি স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র কুম্ঠিত 
হন নি। মানুষটির হৃদয়ের উদারতার এর চেয়ে আর কোন দৃষ্টান্ত 
হতে পারে না। সম্ভবতঃ এই গুণেই পরবর্তীকালে তিনি “দেশবন্ধু” 
আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন । আপিলের শুনানীর দিন যখন ধার্ষ হয় 
তখন ডুমরীও রাজার মামলার জন্য তার পক্ষে কলকাতায় থাক! সম্ভব 

হয় নি। কলকাতা ত্যাগের পূর্বে তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন 
যে, আমি যেন এস. আর. দাশকে (সিনিয়র) নিযুক্ত করি এবং 
আরো বললেন যে, তার পারিশ্রমিক যা লাগবে সেটা তিনিই বহন 
করবেন। এইবার আমার মকেলের জয়লাভ হয়েছিল ।* 

মক্কেলের টাকা নিয়ে কাজ করতে অসমর্থ হলে টাকাটা 

মন্কেলকে ফিরিয়ে দেন এমন আইনজীবী খুব কমই দেখা যায়। 
চিত্তরঞ্জন কিন্তু এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি টাকা ফিরিয়ে 
দিতেন। আবার এমনও দেখ! গিয়েছে যে, চারদিনের ফি নিয়েছেন, 
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তিনদিনে সওয়াল-জবাব হয়ে গেছে, মকেল মকদ্দমা জিতে আনন্দে 

চলে গেছে, চিত্তরঞজনকে চারদিন কাজ করতে হয় নি বলে, মক্কেলকে 
তিনি একদিনের টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন ৷ বস্ততঃ ব্যরিস্টার চিত্তরঞ্জন 

সম্পর্কেই একখান৷ স্বতন্ত্র বই লেখা যেতে পারে, কারণ বিশবছর কাল 
যাবং কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে ফৌজদারি ও দেওয়ানি 
উভয় ক্ষেত্রেই বহু ও বিচিত্র রকমের অসংখ্য মামলায় ছাড়িয়ে তিনি 
তীর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি যে টার সময়ে; সমগ্র 
ভারতবর্ষে আইন-ব্যবসায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন এর কারণ 
শুধু তার প্রতিভা বা বাকৃপটুতা৷ নয়, তদতিরিক্ত কিছু। আইনজ্ঞান 
অনেকেরই থাকে, আইনের নজির অনেকেই উপস্থাপিত করতে পারেন, 

চিত্তরপ্রনেরও তীক্ষ আইনজ্ঞান ছিল, তিনিও আদালতে দাঁড়িয়ে 

যে-কোন মামলায় অবলীলাক্রমে একের পর এক আইনের নজির 

উল্লেখ করতে পারতেন ৷ কিন্তু সেই সঙ্গে স্বীয় ব্যক্তিত্ব প্রভাবে তিনি 

আরো একটি জিনিস পারতেন-_বিশ্লেষণ-সমৃদ্ধ সওয়ালের মুখে তিনি 
আদালত-কক্ষে চমকগ্রদ €?০০? স্থগ্টি করতে পারতেন । এই শক্তিতে 
তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তার আরো একটি বৈশিষ্ট্য ছিল ; তিনি 

কোন বিচারকের অন্ুগ্রহপ্রার্থী হতেন না। এইসব বিবিধ গুণের 

জন্য আইন-ব্যবসায়ে তার যশ-সৌরভ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছিল । এমন 
কি পাঞ্জাব তদন্ত কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি যে অসাধারণ 

আইনজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন ত। দেখে স্বয়ং গান্ধী পর্যস্ত বিশ্মিত 
হয়েছিলেন। ৃ 

প্রসঙ্গতঃ ব্যারিস্টার নর্টন পরবর্তীকালে তার সতীর্থ সম্পর্কে যে 
অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন সেটি এখানে উদ্কৃতিযোগ্য । তিনি 
লিখেছেন £ 1, 0. 1২, 1058 21125 €171056€0 &, 190910107 

01 5966610 20707561019 00116280069. 1719 ড/85 2, 110050- 

15010 1)2107)6 85 210 61001160 06061)06 00701)96], 4£৯12)0176 

[1001910 1945. 19 116 17016 020. 91750008 615 6০1160 
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ব্যারিস্টার হিসাবে চিত্তরঞ্জন যে অসামান্য সফলতা লাভ 
করেছিলেন তার অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথম তার বাগ্মিতা ও 

স্মরণশক্তি; দ্বিতীয় তার কণ্ঠক্বর। একজন প্রধান আইনজীবীর 
মুখে শুনেছি যে, দাশ-সাহেব আদালতে দ্রাড়িয়ে যখন স্ওয়াল-জবাঁব 

করতেন, তখন শ্রোতাদের মনে হতে তিনি বুঝি মিছরি সরবৎ খেয়ে 

কথা বলছেন_-এমনি সুমধুর ছিল তার কথস্বর। মিষ্টতার সঙ্গে ছিল 
প্রত্যয় । তৃতীয়ত; অন্তদৃর্্টি ও স্ততা। অন্তান্ ব্যবহারজীবীদের 
চক্ষে যা না পড়ত, চিত্তরপ্রনের দৃষ্টিতে তা আগেই পড়ত। অন্তে 

যে মকদ্দমায় কিছু খুঁজে পেত না, চিত্তরঞ্জন তা থেকে অপুর রহস্য 
আবিষ্কার করতেন । ব্যারিস্টার বি. কে. লাহিড়ীর মুখে শুনেছি, 

চিত্তরঞ্জন যখনি কোন মকদ্দমা গ্রহণ করতেন তার জন্য প্রচুর 

পরিশ্রম করতেন ; এ্যাটনি ত্রীফ পাঠালে সেটি তন্ন তন্ন করে পাঠ 
করতেন এবং জুনিয়রকে ডেকে বলতেন, এর মধ্যে 96661০6-এর 

কি কি সুত্র পাওয়া যায়, খুঁজে দেখ। পারিশ্রমিকের পরিমাণের 

দিকে না তাকিয়ে তিনি গৃহীত মকদ্দম! সম্বন্ধে অক্লান্ত পরিশ্রম 

করতেন। আইন-ব্যবসায়ে তার সাফল্যের মূলে আরো একটি 

জিনিস ছিল-_সেটি তার সাহিত্য-জ্ঞান। তীর প্রত্যেকটি সওয়ালের 

ভাষা তাই অপরূপ সাহিত্যমপ্ডিত হয়ে উঠত। তার বক্তৃতার মধ্যে 

কৃত্রিমতার লেশমাত্র থাকত না। কলেজে ও ছাত্রনভায় বিতর্কে 
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তিনি ছিলেন অপরাজেয় ; তারই পরিণতি দেখা গেল উত্তরকালে 
ব্যবদায়ক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক মঞ্চে। প্রতিপক্ষকে সমুচিত জবাব 
দিয়ে নিরস্ত করতে তার সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন ন1। নোয়াখালিতে 
এক মকদ্দমায় ম্যাজিস্ট্রেট কারগিল সাহেব যখন চিত্তরঞ্জনের জেরার 
মুখে নাজেহাল হয়ে ক্রুদ্ধস্বরে তাকে বাবু বলে সম্বোধন করেন, 

তখন সমস্ত আদালতগৃহ প্রকম্পিত করে তিনি গন করে বলে 
উঠেছিলেন 2 1৬, 08161], 700 10003 001 £0 ০৪ 01016 

100001803 01007010650 200 1061)95 2000:0117619, | 

এই ছুর্ণভ সাহস আর ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্নকে এনে 
দিয়েছিল খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সম্পদ । তার সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের 

আইন-জগতে সত্যিই তিনি ছিলেন অদ্ধিতীয়। 



॥ সাত ॥ 

চিত্তরঞ্জন যেমন ধাপে ধাপে আইন-ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ 

করতে লাগলেন, কমলা তেমনি প্রসন্ন হয়ে তার সোনার পদ্ষের 

আসনখানি পাতলেন ১৪৮ নম্বর রসা রোডের বাড়িতে । সেই সঙ্গে 

বীণাপাণিরও চরণপদ্ম পড়ল সেখানে । কর্মব্যস্ত জীবনের অবসরে 

তিনি সাহিত্য ও কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন এবং এক্ষেত্রেও 

তিনি তার নিষ্ঠ ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আইন তার পেশা 
ছিল, সাহিত্য ছিল তার প্রাণ। এই সাহিত্য ও কাব্যসাধনার ভিতর 

দিয়ে চিত্তরঞ্জনের মানসিকতার বিকাশ ও পরিণতির কথ আমরা এই 
অধ্যায়ে আলোচন! করব। কিন্তু তৎপূর্বে চিত্তরঞ্জনের কর্মজীবনের 
এই ব্বর্ণযুগে তার পিতৃ্খণ পরিশোধের সেই আশ্চর্য কাহিনীটি উল্লেখ 
করতে হয় । 

আগেই বলেছি, পিতার খণের বোঝা মাথায় নিয়েই চিত্তরঞ্রন 
প্র্যাকটিস্ আরম্ত করেন । পসার জমতে সময়ও তীর কম লাগে নি। 
কতদিনে তিনি তার পিতাকে এই খশভার থেকে মুক্ত করতে পারবেন 
-- এই ছিল তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের সর্ক্ষণের চিন্তা । তিনি 

প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন ১৮৯৪ সনে-সেই সময়ে এবং তার পরেও 
কয়েক বছর যাবৎ উপার্জনের স্বল্পতা হেতু তাকে কতদিন হাইকোট 

থেকে পদব্রজে ভবানীপুর আসতে হতো । তখনে! তার গাড়ি হয় নি, 

ট্রামের পয়সাও সব সময় থাকত না । এই অর্থের জন্যই তো তিনি 
অনেককাল যাবৎ স্থায়ীভাবে হাইকোর্টে বসতেই পারেন নি- সামান্য 

টাকার জন্য তাকে মফংস্বলে ছুটতে হতো । ১৯১৩ সালে যখন তিনি 
আইন-ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান 'অধিকার করেন, তখন থেকেই তিনি তার 
পিতার খণ পরিশোধ করে দেউলিয়া আদালত থেকে মুক্ত হওয়ার কথ৷ 
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বিশেষভাবেই চিন্তা করতে থাকেন। এই বছরের মে মাসে তিনি 
সমস্ত খণ পরিশৌধ করে দেউলিয়া নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। 

তার পক্ষ থেকে মিস্টার এস. পি. সিংহ (পরে লর্ড সিংহ ) হাইকোটের 
জজ মিস্টার ফ্রেচারের নিকট চিত্তরঞ্জনকে দেউলিয়া অপবাদ থেকে 
মুক্তি দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। মিস্টার সিংহ তখন হাইকোর্টের 
একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার । তিনি এই ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের 
কৌন্থলির কাজ করেছিলেন । সেদিন বিচারপতি ফ্রেচার বলেছিলেন__ 

“কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হবার পরে স্ব-ইচ্ছার সেই খণ স্বীকার করে তা 

স্ুদে-আসলে পরিশৌধ করেন, এ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আমি 
প্রথম দেখলাম | 

পুরুলিয়ায় বসে ভূবনমোহন যখন এই সংবাদ জানতে পারলেন, 
আমরা অন্ধুমান করতে পারি, বৃদ্ধ তখন নিশ্চয়ই মুক্তির নিশ্বাস 
ফেলে স্বস্তি অনুভব করেছিলেন । চিত্তরঞ্রনের এই খণ-পরিশোধের 
বিষয়টি সেদিন একটি ঘটনার মধ্যে গণ্য হয়েছিল । আদালত কর্তৃক 

দেউলিয়া বলে ঘোষিত হওয়ার পর তিনি আইনত এই খণ থেকে 
অব্যাহতি পেয়েছিলেন ; কিন্তু সত্যের কাছে, ধর্মের কাছে, সর্বোপরি 

বিবেকের কাছে নিজের মনুষ্যত্ব প্রমীণ করবার জন্যই চিত্তরঞ্জন এই 

দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বাঙালীকে দেখালেন যে, তিনি অর্থসর্বস্ব মানুষ 
ছিলেন না। টাকার চেরে ইজ্জত বড়, অর্থ অপেক্ষা বৃদ্ধ পিতার 

মর্যাদা সহত্রগুণে বড়__এই বোধ চিত্তরঞুনের ছিল বলেই না তিনি 

সুপুত্রের কাজ করেছিলেন। ছূর্গীমোহনের ভবিষ্যদ্বাণী এইভাবেই 
সার্থক হয়েছিল। আধুনিক কালে এমন সততার দৃষ্টান্ত আর কোন 
বাঙালী দেখাতে পারেন নি। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এইরূপ পিতৃণ পরিশোধের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে- 
ছিলেন স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ খুল্পতাত দুর্গাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় । এক্ষেত্রে অবশ্য খণের পরিমাণ সামান্যই ছিল- মাত্র 
হু'হাজার টাক। এবং ছুর্গাপ্রসাদের পিতা দেউলিয়। বলে ঘোধিত 
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হননি । তবে তমাদিস্ুত্রে উত্তমর্ণগণের পক্ষে এই খণের দাবী করা 
সম্ভব ছিল না। ছূর্গাপ্রসাদ কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পিতৃখণ 
পরিশোধ করেছিলেন । 

এইবার কৰি চিত্বরঞ্জীনের কথা । 

রাশিয়ার বিখ্যাত নাট্যকার ও ছোট গল্প-লেখক চেকভ যেমন 
বলেছিলেন, 4১160101176 15 1109 12/00] 510 200 11651900176 

177 10150655._ চিত্তরগনও ঠিক তেমনি বলতে পারতেন--'আইন 

আমার জীবিকা, কবিতা আমার জীবন। তাই তার জীবনী 

আলোচনার প্রসঙ্গে তার কাব্যসাধনার পরিচয় নিতে হয়; তার 

জীবন-রহস্তের মর্ম উদঘাটন করতে হলে তার সাহিত্যকর্মের সংবাদ 

রাখতে হয়। কারণ মানুষটি ছিলেন জীবন-রসিক। তার কবিতায় 
তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃতভাবেই তুলে ধরেছেন। বিপিনচন্দ্ 
যথার্থ বলেছেন, “চিত্তরঞ্রনের দেশচর্যার সঙ্গে তার সাহিত্য-চর্চাকে 

মিলিয়ে দেখতে হবে । তিনি যেমন কল্পনাপ্রবণ তেমনি আবেগপ্রবণ 

মানুষ ছিলেন এবং সেই কারণেই তার পক্ষে সাহিত্য থেকে দূরে থাকা 
সম্ভব ছিল না। তার সাহিত্যানুরাগ গভীর ছিল; সমকালীন বাংলার 

সাহিত্য পরিবেশ এই অনুরাগ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছিল। তার 

জীবনের বহুবিধ উচ্চ/ভিলাষের মধ্যে-_যাঁর অনেকগুলিই চরিতার্থ 

হয়েছিল-_সবচেয়ে বড় আকাজক্ষা। ছিল তিনি কবি হবেন। কবি 
তিনি হয়েছিলেন ঠিকই, তবে যে পরিমাণ কবিত্ব-শক্তি তার মধ্যে 
ছিল, সময়াভাবে সেই শক্তির যে সম্যক পরিণতি লাভ ঘটতে 
পারে নি, এটা সত্য। তার সাহিত্য-সাধনা বাঁ কাব্যচ্া ছুয়ের 

কোনটাই একটানা হতে পারে নি, তাই তার কাব্যজীবনের বিকাশ 
আছে, বিস্তার আছে, কিন্তু পরিণতি নেই । তথাপি একথা সত্য যে, 
ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ. বাংলার সাহিত্য-সমাজে একসময়ে “কবি 
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চিত্তরঞ্জন হিসাবে খ্যতিলাভ করেছিলেন । প্রথম শ্রেণীর কবি তিনি 

না হতে পারেন, মৌলিকতা৷ তার মধ্যে খুব বেশি না থাকতে পারে, 
কিন্ত তার মধ্যে যে একটি সহজ কবি-প্রাণ ছিল, সেট। অনন্বীকার্য । 

সত্যকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না ।, 

কৰি চিন্তরঞ্জনকে বুঝবার এই হলো মূল সুত্র এটি তার নিজেরই 
কথা। ভার কবিতার মধ্যে তিনি নিজেকে অনেকখানি প্রকাশ 

করেছেন এবং তা৷ সার্থকভাবেই করেছেন। বাংলার কাব্যসংসারে 
তিনি একটি সহজাত কবি-প্রতিভা নিয়েই প্রবেশ করেছিলেন । 
সে প্রতিভা চেষ্টাকৃত বা আয়াসলন্ধ কোন সৌখিন সাহিত্যকর্ম 

ছিল না। এই কবি চিত্তরঞ্রনকে না জানতে পারলে বা বুঝতে 
পারলে তার বিচিত্র বৈভবমপ্তিত জীবনের অনেকখানিই আমাদের 

কাছে অজান। থেকে যায়। তথ।পি ছুঃখের সঙ্গেই একথা বলতে 

হয় যে, বাংলা কাব্যজগতে, কেন জানি না, “মালঞ্চ” ও “সাগর-সঙ্গীত”- 

এর কবি বর্তমান কালে অনেকখানি অবহেলিত ও উপেক্ষিত। 

বিস্মৃত বললেও চলে। দেশবন্ধু যে একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন, 

কাব্যরসিক ছিলেন_ এই তথ্যটা অ।জকালকার কয়জন ছেলে 

জানে? উর জীবনে দেখা যায় যে, আইন-ব্যবসায় ও সাহিত্য- 

কর্ম_এই ছুটি জিনিসই একপঙ্গে আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু দীর্ঘ 
একটি দশক উত্তীর্ণ হরে যাওয়ার আগে পর্যস্ত চিত্তরঞ্জন দুইয়ের 
কোনটাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি, স্বীকৃতি তো দূরের 
কথা । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি চিত্তরঞ্জনের নামের উল্লেখ 

নেই বললেই হয়। কোন পাঠ্যপুস্তকে নিবাচিত কবিতাবলীর 
মধ্যে তার কবিতা অনুপস্থিত। তিনি বড়লোক, ব্যারিস্টার, 

তার পক্ষে কাব্যচর্চা করা অনধিকার, অথবা নিছক বিলাসিতা-_ 

এই রকম একট ধারণা সেকালে রবীন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে প্রচলিত 

ছিল। এমন কি প্রবাসী” পত্রিকায় একবার তার একটি কাব্া- 

গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল ; ( সম্ভবতঃ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 



দেশ বন্ধু ১০৭ 

এই অন্ালোচনাটি লিখেছিলেন ) ঃ “চিত্তরঞ্জনের এই নতুন কাব্যপ্রস্থ- 
খানি নয়নরঞ্জন হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা! পাঠকদের হৃদয়রঞ্জস 
হইবে কিনা সন্দেহ" । শোন! যায়, এই বিরূপ সমালোচনাটি কবিকে 
ব্যথিত করেছিল । 

আমরা কিন্তু বলব চিত্তরঞ্জন একজন খাঁটি কবি ছিলেন। কবিতার 
অর্থ বদি হয়_-1)6 56810106001 006 10055061701 10৬০ 

009 11563 1006 10 0106 0691. অথবা 4106 10667 162,515 

01006 11790617065 06 20015 1000 005 7089910705 200 

17700010507 06 12017910 101685৮,-_-তাহলে চিত্বরঞ্জনকে 

কৰি বলতে বাধা কোথায়? আমরা জানি ব্রাউনিং, কীট্স/৮শেলি 
ও সুইনবার্ণের কবিতা ভার খুব প্রিয় ছিল। ইংরেজী কাব্যপ্রীতি 
কিন্তু তার বাঙালী কবি-মনকে আদৌ প্রভাবিত করতে পাড়ে নি__ 
বাংলার মাটি, বাংলার প্রাণ, বাংলার গীতি-কবিতার এঁতিহা থেকেই 
তিনি আহরণ করেছিলেন নিগুঢ় কাব্যরস যা স্বতঃম্ফৃর্তভাবেই 
মন্দাকিনীর নির্মল ধারায় বয়ে গিয়েছিল তাঁর কাব্য-মালঞ্চের উপর 
দিয়ে। তার এক জীবনীকার এই প্রসঙ্গে যথার্থ ই মন্তব্য করেছেন £ 
40010020]20 9925 0000 210 17610 00 006 11010158505 ০ 

606 61080110709] 0060৮ 01 210 €211167 2£6 200. %/89 62120- 

[61207617091 20650 00 6005 1719 301710921 1)6110966.% 

তার কবি-নানস তথা কাব্যচেতন! নিঃসন্দেহে এই এতিহ্য দ্বারা সমৃদ্ধ 
ও পরিপুষ্ট হয়েছিল । আবার, “কৰি যদি তিনি হয়ে থাকেন, তবে 
তিনি ছিলেন বাংলার কৰি, ' বাঙালীর নিজস্ব কবি। বাংলার 
প্রাণম্পন্দনের অনুভূতি শুধু তার কাব্যেই নয়, সাহিত্য-সাধনায়ও 

তা জেগে উঠেছিল ।-_এই মন্তব্যটিও বিশেষভাবে ধর্তব্য।' এর 
থেকেই আমর সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, বাংলার ঘা চিরন্তন প্রীণধার! 

*% 1:66 010 117%/65 ০] ০. 2. 004৩ : 289 

শ' মানুষ চিত্তরঞ্জন £ অপর্ণ। দেবী । 
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তার সঙ্গে অখগুভাবে তার নিজের আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা ও 

অভিজ্ঞতাপুষ্ট প্রাণধারা মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েই তো ব্যারিস্টার 
চিত্তরঞ্জন কবি চিত্তরঞ্জন হয়ে ফুটে উঠেছিলেন । বাংলার কাব্য-জগতে 

তার কবিতায় নতুন সুর ছিল কিনা জানি না, তবে তার মধ্যে যে 

প্রাণের স্পর্শ ছিল, অনুভূতির তীব্রতা ছিল, অভিজ্ঞতার, গাঢ়তা 

ছিল, অধ্যাত্বচেতনার ছাপ ছিল, তা৷ বলতে বাধা নেই। রঞ্জনের 

সাহিত্য-সাধনা ও দেশচর্ধা যে একই সুতায় গাথা ছিল__এটা! বুঝতে 

পারলেই আমরা তার কবিতার সৌন্দর্য ও ভাব, বক্তব্য ও প্রেরণা 
সহজেই উপলদ্ধি করতে পারি । এক সময়ে হয়ত চিত্তরঞ্জনের কবিতা 

বা কৰিতার মূল্য সাহিত্যে বিতর্কের বিষয় ছিল, কিন্ত আজ তো৷ আমরা 
সেই অতীত দিনের মনোভাব থেকে মুক্ত হতে পারি। আরো 
একটি কারণে তার কবি-কর্মের মর্মানুধাবনের প্রয়োজনীয়তা আছে। 

তার সকল কর্মপ্রয়াসের উৎস অনুসন্ধানে, বিশেষ করে তার রাজ- 

নৈতিক জীবনের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণে, তার কবিতার আলোচন। 
অপরিহার্য । 

চিত্তরঞ্জন মুখ্যত একজন উৎকৃষ্ট গীতিকবি ছিলেন। বাংলার 

গীতি-কবিতার মধ্যে বাঙালী জীবন-ধর্মের অনেকখানি অভিব্যক্তি 

আছে। চিত্তরঞ্জনের জীবন-ধর্মের সহজ প্রবণতা তাঁকে তাই গীতি- 
কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। জাগ্রত পৃথিবী, আর স্বপ্নের 

পৃথিবী, বাস্তব ও আদর্শ_এই যদি গীতি-কবিতার যথার্থ প্রকৃতি হয়, 
তবে চিত্তরঞ্রনকে আমর নিঃসন্দেহে একজন উৎকৃষ্ট গীতিকবি বলতে 
পারি। তার কবিতার 15710 1015051-ই এর জভ্রাস্ত সাক্ষ্য বহন 

করে। তারপর কালক্রমে তিনি যখন বৈষ্ণব কবিতার ভাবরস ও 

মাধুর্ষের সন্ধান পেলেন তখন থেকেই তার কবিতায় বন্কৃত হতে থাকে 

ভক্তির অনাবিল সুর যা একদিন তার আত্মনিবেদনে সার্থকতা লাভ 

করেছিল । চিত্তরঞ্জনের রচনার পরিমাণ সামান্যই, মাত্র পাচখানি 
ধাল্লায়তন কাব্যগ্রন্থ । তথাপি কাব্যরসিক পাঠক এইগুলির মধ্যে 
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তার কবি-মন ও কবি-কর্মের ক্রমবিবর্তন সহজেই লক্ষ্য করতে 

পারবেন । 

“মালঞ্চ” চিত্তরঞ্জনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ । 

কবি ও ব্যবহারজীবরূপে তার আত্মপ্রকাশ একই সময়ের 

ঘটনা । তখন তার বয়স ছাবিবশ বছর। নবীন যুবক, বিবাহ 
হতে তখনো এক বছর বিলম্ব আছে। কিন্তু কবিতা লেখা শুরু 

হয়েছিল এর আট-দশ বছর আগে থেকেই। সিভিল সান্ডিস্ 
পরীক্ষা দিতে বিলাত যাবার সময় জাহাজেই তিনি অনেকগুলি 

কবিতা রচনা করে “সাহিত্য'-সম্পাদক স্থুরেশ সমীজপতিকে (ইনি 
বিগ্ভাসাগরের দৌহিত্র ) পাঠিয়েছিলেন । সেই কবিতাগুলিই একক্র 
করে বাণীর চরণে তার প্রথম অর্থ্য নিবেদন করলেন 'মালঞ্চ' 

নাম দ্রিয়ে। সমাজপতি মহাশয়ের সাহিত্য প্রেস থেকেই এ বই 
তিনি নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করে বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন । 

কবিতা জীবনের অনুভূতি ভিন্ন আর কিছু নয় এ কথা চিত্তরঞ্জন 
বুঝতেন। সেই অনুভূতির প্রথম প্রকাশ পরিলক্ষিত হলো তার 
“মালঞ্চে'র কবিতাগুলির মধ্যে । চিত্তরঞ্জনের জীবনের তৃতীয় অধ্যায় 
সুখে-ছুঃখে ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে কেটেছে। সেই 

জীবনের প্রতিফলন আছে “মালঞ্চের” কবিতায় । এই কাব্যে রবীন্দ্র- 

নাথের প্রভাবের কথা কোন কোন সমালোচক উল্লেখ করেছেন। 

আবার কারো মতে, “মালঞ্চে যৌবনের উদ্দামতা ও ঈশ্বরের 

প্রতি যথেষ্ট অভিমানের পরিচয় পাওয়। যায়। প্রথম বয়সের 

কবিতায় ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু সহান্ভূৃতিরও নিদর্শন এর কয়েকটি 

কবিতার মধ্যে দেখা যায়। এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয় তখন তার 

ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় নি, কিন্তু হৃদয়ের স্তরে স্তরে 

সঞ্চিত রয়েছে কত আশা, কত কল্পনা এবং সেই সঙ্গে বাস্তব জগতের 

রূঢ়তা নিয়ে আসে মানসিক চাঞ্চল্য । মোটকথা, যৌবনের অস্থিরতা, 

ন-যন্ত্রণা ও হতাশার কথা, হার্বাট স্পেন্সারের অজ্জেয়তাবাদ, 
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ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণতা, ন্েহ-ভালবাসা ও প্রেমপ্রবণতা- ইহাই 
“মালঞ্চের মূল বক্তব্য । “মালঞ্চ” কাব্য-সঙ্গীত নয়, কাব্যের আধারে 
জীবনের বাস্তব চিত্র। একটা অতৃপ্ত প্রেমের সুর বণিত হয়েছে 
এখানে । যেমন £ 

তোমার ও প্রেম সখি! শাণিত কপাণ ! 

দিবানিশি করিতেছে হদি-রক্ত পান। 

নিত্য নব স্ুখ-ভরে 

ঝলসিছে ববি-করে 

রজনীর অন্ধকারে সে আলো নির্বাণ ! 

তোমার ও প্রেম সথি ! ভূজঙ্গের মত, 

জীবন জড়ায়ে মোর আছে অবিরত ! 

প্রতি নিংশ্বাসেই তার 

বরিষে মরণ ধার ; 

আকুল চুম্বন আর, দ্ংশিছে সতত ! 

এই কাব্য গ্রন্থখানি মোট তিগ্লান্নটি কবিতার সমগ্রি। প্রতিটি 
কবিতার ভাষ। সরল, রচনা সুন্দর, ভাব মর্মস্পর্শা । কয়েকটি কবিতা 
যথার্থ ই রসোত্তীর্ণ ও সাধারণ পর্যায়ের অনেক উচ্চস্তরের । কিন্তু 

যে জন্য "মালঞ্চ' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি খ্যাতি ও অখ্যাতি 

দুই-ই অর্জন করেছিলেন তা হলো এর অন্তর্গত নিরীশ্বরবাদমূলক 
কয়েকটি কবিতা এবং বিশেষভাবে “বারবিলাসিনী” শীর্ষক কবিতাটি । 

এই কবিতাটির জন্যই ব্রাহ্মাসমাজের সর্জন-শ্রদ্ধেয় পুরুষ ভুবন- 
মোহন দাশের পুত্র হওয়া সত্বেও চিত্তরঞ্জন সেদিন ব্রাহ্মদমাজে 
যারপরনাই ধিক্ক'ত হয়েছিলেন ও প্রচুর ছুর্নাম কিনেছিলেন। 
কন্ঠা অপর্ণা দেবী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন £ “বাবার বিয়ের সময়ে 
এই ছুর্নামটা কলকাতার সমাজে বেশ ভালভাবেই রটে গিয়েছিল 
যে তিনি লম্পট ও মগ্ভপ।% যদিও কবিতাটি তার সামাজিক 

'% মান্য চিত্তরঞ্জন : অপর্ণা দেবী । 
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ছুর্নামের কারণ হয়েছিল তথাপি একথা তো কিছুতেই অস্বীকার 

করবার নয় যে, বেদনা-কাতর একটি সন্ৃদয় হৃদয়ের স্পর্শ আছে 
এই কবিতাটির মধ্যে। সে স্পর্শ আজে অল্লান। নীতিবাগীশদের 
আদালতে যে রায়ই দেওয়া হোক না কেন, চিত্তরঞ্জনের “বার- 
বিলাসিনী” ও রবীন্দ্রনাথের পতিতা” সমকালীন বাংলা কাব্যজগতের 

ছুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা । “পতিতা” কবিতাটির রচনাকাল কিছু 
পূর্ববর্তী। রুচির প্রশ্ন এই জাতীয় কবিতায় নিরর্থক, আসলে 
দেখতে হবে, কবি তার হৃদয়ের সহানুভূতি কতখানি সঞ্চারিত 
করতে পেরেছেন । বাংলা কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে পতিতার 

জীবন সবেমাত্র স্বীকৃতি পেয়েছে ঃ পিতিতা'র পর “বারবিলাপিনী, 

এই জাতীয় দ্বিতীয় কবিতা । আবেদনে ও অনুভূতিতে ছুটিই 
সমমূল্যের কবিতা বলে গণ্য হওয়ার দাবী রাখে; ছুইয়েরই ছন্দ 
ও ভাবমাধূর্য মর্মস্পর্শী । যেমন, 

কোন মহ!প্রাণে ব্যথা 

দিয়েছিহ্থ, তাই হেথা 

প্রাণহীন প্রেম-বিলাসিনী 

বারে বিলসি তাই বারবিলাসিনী 

তারি শাপে চির-কলক্ষিনী। 

অথবা, 
ওগো আমি যৌবনে যোগিনী। 

এ বিশ্ব লালসা ছাই, 

সর্বাঙ্গে মাথিয়! তাই, 

চলিয়াছি কলঙ্কবাহিনী ! 
মর্মহীন কর্মহীন, কলঙ্কবাহিনী ! 
চিরদিন যৌবনে যোগিনী। 

এই মর্মদাহী আক্ষেপ আমাদের অন্তরকে স্পর্শ না করেই পারে 
না। এই পঙক্তিগুলি যখন পাঠ করা যায় তখন আমরা কি যুগপৎ 

আত্মপ্রবঞ্চনা-ব্যথিত একটি হৃদয়ের করুণ কাহিনী আর তার প্রতি 
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কবির সহানুভূতি অনুভব করি না । চিত্বরঞ্রনের “বারবিলাসিনী” টমাস 
হুডের €[)৩ 711056 ০£ 9151) কবিতাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 

হুড়ের এই কবিতাটি তারও খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু এর প্রকৃত 
সাদৃশ্য পাওয়া যাবে ুইনবার্ণের 41)০015768; কবিতাটির মধ্যে । 

এডম্ গস্ স্ুুইনবার্পণের এই কবিতাটির সমালোচনা প্রসঙ্গ লিখে- 
ছিলেন £ ণুঢ 06001065006 ০0£ 00০ 17091 2০180870) 

177072] [9096005 11) 00 11659001510 10 ৮৪£9 1€16060]0 

06 000৮6000172] 00018116. চিত্তরঞ্রনের “বারবিলসিনী, 

কবিতাটি সম্পর্কেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য । 

“মালঞ্চ” কাব্যে কেউ কেউ রবীন্দ্র-প্রভাবের কথা উল্লেখ 
করেছেন । চিত্তরঞ্জন অবশ্য তার কবিতায় এই জাতীয় প্রভাব স্বীকার 

করতেন না। বরং তিনি অনেক সময় বলতেন যে, তার কবি-কর্মের 

মধ্যে যদি কারো! প্রতিফলন থাকে তা হলো স্ুইনবার্ণের | “আমি 

সুইনবার্ণের শিষ্ত'_-এই কথা তার নিজের, চিত্তরঞ্জন যখন কাব্য- 

সংসারে প্রবেশ করেন স্ুইনবার্ণ তখন জীবিত ছিলেন। ভিক্টোরীয় 
যুগের এই কবির সাঁবলীলতা ও 70107911610 1001৮100219] 

চিত্তরঞ্রনের রুবিতার মধ্যে বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। “মালঞ্চ' 

কবির প্রথম জীবনের ইতিহাস । সেই সময়ে তার চিন্তা-ভাবনার 

মধ্যে নবধুগ-জীবনধর্ম বিশেষভাবেই প্রকট-_-তখনো পর্যন্ত তিনি 
গভীর রসানুভূতির তীর্ঘলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তবে 
একথা সত্য যে, মানুষকে ভালবাসবার প্রথম সুরট! “মালঞ্চে ভাল- 

ভাবেই বেজে উঠেছিল । তাই এই প্রথম কাব্যগ্রন্থে চিত্তরঞ্জনের 
কবি-খ্যাতি একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও অনেকখানি ছড়িয়ে 
পড়ল। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন “মালঞ্চে*র খুব প্রশংসা! করেছিলেন 

বলে জান যায় । তারই উদ্যোগে ১৯১২ সালে এর একটি নতুন 

সংস্করণ দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছিল; সেই ভূমিকায় 
: (তিনি চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রতিভাকে অসামান্য" বলেই উল্লেখ করেছেন। 
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এখানে উল্লেখ্য যে 'মালঞে/র কবির সঙ্গে সনেটসিদ্ধ দেবেজ্জনাথের 
একটা আস্তরিক শ্রীতির সম্পর্ক ছিল। এই কাব্যে সম্গিবেশিত 

দেবেন্্রনাথের উদ্দেশে রচিত একটি সনেট তার প্রমাণ । 

“মালা” চিত্তরঞ্জনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ । 

ইহাঁও একত্রিশটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি । ছয় বছরের ব্যবধানে 

এই কাব্য প্রকাশিত হয়। দেখা যায় যে, এই ছয় বছরের মধ্যে 

কবি অনেকখানি আত্মস্থ হয়েছেন। তার কবিচেতনার প্রথম পর্বে 
ছিল “বিদ্রোহের সুর, অবিশ্বীস, সংশয়, জ্বালা ও যন্ত্রণার তীক্ষু 

অনুভূতি? ; দ্বিতীয় পর্বে তার কবি-কর্মে পরিলক্ষিত হয় *শাস্ত, গম্ভীর, 
মৌন বিষাদের নুর । কবির কণ্ঠস্বরে এসেছে গভীরতার স্পর্শ, এবং 
একটা নতুন প্রত্যয়ের তটপ্রাস্ত ষেন তার কবিদৃষ্টির সামনে আভাসিত 
হয়ে উঠেছে । এই কাব্যের সম্পুটে তাই বিধৃত হয়েছে যুগপৎ পাথিব 
প্রেম ও এশ্বরিক প্রেম । চিত্তরঞজনের সকল কাব্যের মর্মকথ। প্রেম । 

আবার দেখি, এই মানুষটির জীবনের মূল স্থরটাও তাই--তার জীবন- 
বীণায় সারাজীবন এই একটিমাত্র ন্ুরই বঙ্কৃত হয়েছে । বৈষ্ঞব- 

কবিতার নিগৃঢ় ভাবরসে স্নাত ছিলেন তিনি, তাই মনে হয় অমন 
প্রেমিকরূপে তিনি নিজেকে অবারিতভাবেই তার সকল চিন্তায়, কর্মে 

ও কাব্যসাধনায় প্রকাশ করতে পেরেছিলেন । 

একজন বিশিষ্ট সমালোচকের মতে এই কাব্যে চিত্তরঞ্জনের 

“কবি-প্রতিভ। মধ্যাহভাস্কর দীপ্তিতে গম্ভীর, রস ঘন ও আরো! সংযত 

হয়ে উঠেছে । এখানে তর প্রেমান্ভূতি গীতিকাব্যের সকল সৌন্দর্য 
ও মাধুর্য নিয়ে বিলসিত হয়ে উঠেছে । “প্রেম ও প্রদীপ” এই গ্রন্থের 
একটি আশ্চর্য সুন্দর গীতি-কবিতা এবং আধুনিক বাংলা! সাহিত্যের 
একটি শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিত1। প্রত্যয়ের স্থুরে কৰি লিখেছেন ঃ 

আজি এ সন্ধযার মাঝে তব বাতায়নে 

কেন বাখিয়াছ ওগো! প্রদীপ জালিয় ? 
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তোমার ও গ্রনীপের কনক-কিরণে 

আমার সকল মন উঠে উজলিয়া । 

গভীরভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই কবিতাটির 
“রহস্তময়ী” আর রবীন্দ্রনাথের “মানসনুন্দরী” যেন একই কবিচেতনা 
থেকে উৎসারিত হয়েছে । ঠিক তেমনি দেখা যায় যে “মাল!” কাব্যের 
“তুমি? শরীক কবিতীয় কবি ধাকে “প্রিয় বলে সম্বোধন জানিয়েছেন, 
তিনি রবীন্দ্রনাথের “জীবনদেবতার” সগোত্র। কনক-কিব্রণোজ্জল 
প্রদীপের আলে আসলে কবির প্রাণেরই আলো। সেই আলোয় 
তিনি তার জীবনের পথ খুঁজে নিতে চান । কার জন্য এই অন্বেষণ ? 

কবি বলছেন £ 

ওগো প্রিয়, তুমি মোর সর্বজীবনের 

চির প্রেমাজিত শত তপস্যার ফল। 

নিজের জীবনকে তিনি তার জীবনদেবতার চরপভূমি ভিন্ন আর কিছু 

ভাবতে পারছেন না। এই কাব্যে কবির চরম অনুভূতি যখন লয়ে 
এসে ফ্াড়াল তখন তার কণ্ঠে বন্কত হলে! নিখিল মানবের শাশ্বত 
সঙ্গীত : 

আমার পরান ভরে ওঠে যত গান 

তোমায় পরান হতে পায় যেন প্রাণ। 

এই কাব্যের প্রসঙ্গে তার এক জীবনীকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন £ 
501)105151002105 066 01০90000028 ৬185 20000061 00116০0- 

000. 01 15705 21160. 776 9৫719 (7112), 000115050 

10 1904..-48 05 11817 06 50505251 6%06715705 503763 

00100610508 ০01 006 7১06105. 1108 19066 66০13 076 

109061006 01 2. 19153651006 0020 01300103 1015 5010] ৮1107 

006 107 01 616৮26৫ 030015188....107100 01115 1161)0-81%10£ 

[০165200500৩ %713016 900] 01 006 [906 0209 ড/10 210 

10579015 %62101076) 30001) ৪8 ০০৮10 1৩ চ879116160 
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0115 109 066 3$6002] 90111 01 50205 ০0 00৩ 10951555 

06৮০0001821 1110 ০£[260:68 9240/180. শ্রীঅরবিন্দও 

“মালা কাব্যের কবিতাগুলিকে 901505615  50100521 200 

5701211106., বলেছেন ৷ কাব্যখানি প্রকাশিত হলে কবি একখানি 

গ্রন্থ উপহারস্বরূপ বরোদায় অরবিন্দের কাছে পাঠিয়েছিলেন তার 
অভিমতের জন্য । রবীন্দ্রনাথকেও দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এই 
বিষয়ে কোন অভিমত দিয়েছিলেন কিন। তা৷ জানা যায় না । 

মোটকথা, এক অপাধিব প্রেমের পূর্বরাগ বঙ্কৃত হয়েছে এই 
কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতায়। কাব্যখানির নামকরণের মধ্যেই 
আছে কাব্যের নিগৃঢ় পরিচয়-_ নিজের এশ্বর্মপ্তিত জীবনকে কবি 
যেন একখানি পুষ্পমাল্যের মতো সমর্পণ করেছেন তার জীবনদেব্তার 
চরণে । কাব্যের এই আত্মসমর্পণ পরবর্তীকালে যখন দেশপ্রেমের 

ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেল তখন আমরা সবিম্ময়ে দেখতে পেলাম__ 

আত্মনিবেদিত একটি রিক্ত হৃদয় যেন সহসা মানবপ্রেমে পূর্ণ হয়ে 

উঠল। “মালা'র সর্বশেষ কবিতায় কৰি তাই বলতে পেরেছেন ঃ 
পূর্ণ করে দাও আজি শান্ত এ হৃদয় 

হে অনন্ত! হে সম্পূর্ণ! নীরবে নিভৃতে 
নিঃশব্দে ভরিয়। দাও অস্তর-নিলয় 

ওই তব শব্জহীন সঙ্গীতে ! 

'সাগর-সঙ্গীত' চিত্তরঞ্জনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ । 

চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রতিভার এক সার্থক স্থত্রি। 

যে বছর তিনি সপরিবারে দ্বিতীয়বার বিলাত যান, এই কাব্য" 
খানির রচনার হুত্রপাত হয় তখন। আদি-অন্তহীন বিশাল জলির 
বিভিন্ন রূপের তরঙ্গ-ভঙ্গিমাকে ছন্দের বাধনে নিয়ে এসে ছন্দাতীতকে 

অন্তরে. বেধে কবি চিত্তরঞ্জন নিঃসন্দেহে একটা অসাধ্য সাধন 
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করেছিলেন। বাংলা কাব্য-সংদারে এমন গভীর ও উচ্চগ্রামে বাঁধা 

স্বর এর আগে আর শোনা যায় নি। এই সঙ্গীতের অন্তরালে যে 

গভীর দার্শনিক তত্ব নিবদ্ধ আছে, বৈষুবের আত্মসমর্পণ ও বৈদাস্তিকের 

মায়াবাদের যে সমন্বয় আছে, সেইটাই হলো! এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য । 

বাংলার গীতি-কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কি? [অসীমের 

মিলনাকাজ্ষা। আমর! দেখতে পাই যে, চিত্তরঞ্জন তার কবি'জীবনের 
এই পর্বে বিশ্বপ্রকৃতির অসীমতার দিকে মুখ ফেরালেন। শুরু হয় 
অসীমের সন্ধান। কিন্তু এহো বাহ্য। এই কাব্যের যেটা প্রধান 
সুর তা হলে! আত্মসমর্পণ । তাইতো কবি গেয়ে উঠলেন £ 

সকল স্থখের রাশি পুষ্প হয়ে ফুটে 

সব ছুঃংখ আজ মোর গীত হয়ে উঠে। 

তোমারি এ গীত প্রাণে নার] দ্রিনমান,_ 

আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ ! 

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী!_বাজাও আমারে 

দিবস-রজনী ভরি আলোকে আধারে। 

এর মধ্যে যেন বৈষ্ণব-প্রেমের আত্মসমর্পণের স্ুরটা অনুরণিত 
হয়েছে । তেমনি, একজন সমালোচকের মতে, “কবিত্বের দিক হইতে 
এমকল পঙক্তি শেলির “1216 1৬11) [,16) অথবা রবীন্দর- 

নাথের 'আমারে কর তোমার বীণা, লহ গো লহ তুলে'__ মনে 

করাইয়। দেয়। সমালোচকের এই মন্তব্য সত্বেও আমরা বলব 

চিত্তরঞ্জনের “সাগর-সঙ্গীত' স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জল । বাংলা সাহিত্যে 
এমন ভাবরসসমৃদ্ধ কাব্য অল্পই আছে এবং এই কাব্যের জন্যই কবি 

হিনাবে তিনি বেঁচে থাকবেন, অন্ততঃ থাকা উচিত, যদি না কবি ও 
তার কাব্য-স্থি সম্পর্কে আমাদের মূল্যবোধ বা রসবোধ কখনে। 
সংকীর্ণতা বা আবিলতায় আচ্ছন্ন হয় । 

: কটি সম্পূর্ণ স্তবক এখানে উদ্ধৃত করছি। আমার বিবেচনায় 
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এই স্তবকটির মধ্যেই আমরা দেখতে পাই যে, কবি নিঃশস্কচিত্তে তার 

প্রেমাস্পদের উদ্দেশে যা বলেছেন তা একমাত্র বৈষ্ণব কবি ভিন্ন আর 
কারো লেখনী থেকে নির্গত হওয়! সম্ভব নয় £ 

বিছ্যৎবিহীন নিশা অশনি বরঞজে 
ছিন্নভিন্ন বক্ষে তব মরণ গরজে ! 

উন্মত্ত তরজে তব অধুত বণিনী 
বিস্তারি অসংখ্যের ফণ। অনস্ত রঙ্জিণী 

ঘন "ঘার ঝঞ্ধা বায়ু আধার পরশে 

ভীষণ-ভৈরব এ কি প্রলম্ব বরষে। 

লক্ষ লক্ষ দানবের বিকট চীৎকারে 
মন্দ্রিছে মরণ-গীতি অনন্ত আধারে । 

অনস্ত এ প্রভঞ্জন মোর বক্ষ ভরি 

ছিন্ন পাল ভগ্ন হাল ডুবে মন-তরী! 

প্রলয়পয়োধি জলে মরণের পারে 

আশ্রয়বিহীন প্রাণ অনস্ত আধারে । 

এস তবে মৃত্যুব্ূপে ওগো সিন্ধুরাজ ! 
আবরিত বক্ষ মাঝে তুমি রবে আছ । 

গীতিকবি মাত্রেই প্রকৃতির উপাসক। তারা প্রকৃতির রূপ দেখে 

মুগ্ধ হন। তারপর মুগ্ধচিত্তে রূপাতীতের সন্ধান করেন। আমরা 
জানি, চিত্তরঞ্জন “যেমন হিমালয়ের গভীরতায় ধ্যানমগ্ন হতেন, 

তেমনি সীমাহীন সমুদ্রের রূপের প্রতিও তার একটা! আকর্ষণ ছিল ।' 
আবার আমরা এও জানি যে, তিনি মাঝে মাঝে আচাধ ব্রজেন্দ্রনাথ 

শীলের সঙ্গে গভীর তত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। আলিপুর 

বোমার মামলায় বন্ধু অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে ফড়িয়ে ব্যারিস্টার 

চিত্তরঞ্জন যে এক বছরকাল অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তার ফল- 
শ্রুতিটা শুধু সেই অপূর্ব ভাষণের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়ে নিঃশেধিত 
ইয়ে বাওয়ার কথা নয়; বরং সেই সঙ্গে কবি চিত্তরঞ্জনের মানস- 
লোকেও একটা রূপান্তর ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। ' আমরা 
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তাই অনুমান করতে পারি, তখন থেকেই তার কাব্যচিস্তায় সকলের 

অগোচরে দার্শনিকতার যে অনুরঞ্ন লেগেছিল তা তার কবি-কর্মকে 

প্রভাবিত ন! করেই পারে না। সেই অনুরঞ্জন, সেই প্রভাব তার 
মনোজগতে এনে দিয়েছিল একটা প্রবল আলোড়ন । “সাগর-সঙ্গীত, 

কাব্যে সেই আলোড়ন যেন সঙ্গীতের একটা মৃছনা নিয়ে প্রকাশ 
পেল। তাই দেখা যায় যে, এই কাব্যে প্রকৃতির) বহিরঙ্ব 
রূপের বর্ণনা যতখানি আছে, তার চেয়ে বেশি আছ্ছে রূপা- 
তীতের স্তব। কোন কোন সমালোচকের মতে চিত্তরঞ্জনের “সাগর- 

“সঙ্গীত” দ্বিতীয় স্তরের কবিতা ($60010-1%06 0096100) | কাব্য- 

মাধুর্যের বিচারে হয়ত এ অভিমত স্বীকার্ষ, কিন্তু দার্শনিকতায় 
ইহা যে একখানি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাব্য তা অন্বীকার করবে কে? 

এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখ্য যে, “সাগর-সঙ্গীতে” আমরা কবির 

“যে হৃদয়ের পরিচয় পাই, তার পরবর্তীকলে রাজনীতি-চর্চার মধ্যেও 

সেই হৃদয় তেমনই নিটোল, তেমনই আবেগময় ছিল। কাব্যের 

পঞ্চম স্তবকটিতে এর স্থুম্পষ্ট নিদর্শন আছে £ 

তরঙ্গে তরঙ্গে আজ সেই গীত বাজে, 

সোনার স্বপনভর] প্রভাতের মাঝে ॥ 

সেই গীতে ভরি গেছে হৃদয় আমার, 

গগনে পবনে বহে সেই গীতধার ! 

কি মোরে করেছ আঞ্জ! মনখানি মম, 

শত শত তন্ত্রীভর! গীতযন্ত্র মম, 
পরশি তোমার করে কাপিয়! কাপিয়া, 

গরবে গরবে আঙ্জি উঠিছে বাদিয়। 

একজন সমালোচক লিখেছেন_-“এই মায়াতীত বিশাল সাগরকে 

মায়ার সহিত, অসীমকে সসীমের সহিত সংযুক্ত করিতে যে সঙ্গীতের 
প্রয়োজন, “সাগর-সঙগীতে' সেই সঙ্গীত, এই অন্তহীন দিশাহারার 

সহিত কবিচিত্ব সংযুক্ত করিবার যে ছন্দ এও সেই ছন্দ, ছন্দাতীতকে 



দেশ বন্ধু ১১৯ 

অন্তরে বাধিবার সুর, এ সেই স্বর কাব্যের আরস্তেই কবি তাই 
গেয়েছেন £ 

হে আমার আশাতীত হে কৌতুকমস্ি ! 
দাড়াও ক্ষণেক তোম। ছন্দে গেঁথে লই । 

আজি শাস্ত সিন্ধু ওই মান চন্দ্রকরে 

করিতেছে টলমল কি যে স্বপ্ন ভরে ! 

সত্যই এসেছে যদি হে রহস্কময়ি ! 
দাড়াও ক্ষণেক! আমি ছন্দে গেথে লই। 

কাব্যের উপসংহারে কবির আত্মসমর্পণের সুরটা যেন অসংশয়িত 

ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে £ 
হে মোর আজন্ম সখা! কাগ্ডারী আমার 

আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার। 

চিত্তরগনের এই “কাণ্ডারী আর রবীন্দ্রনাথের “জীবনদেবতা” তত্বের 
দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন । বাংল কাব্যের ক্ষেত্রে “দাগর-সঙ্গীত 
কি স্থায়ী স্বীকৃতি দাবী করতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে, নইলে 
অরবিন্দ এই কাব্যটির ইংরেজী অনুবাদ করতেন না। এর একটা 
ইংরেজী অনুবাদ কবি নিজেও করেছিলেন বলে জান যায়। 
অরবিন্দের পর জে. এ, চ্যাপমানও এই কাব্যখানির একটি ইংরেজী 
অনুবাদ করেছিলেন । অরবিন্দ-কৃত “সাগর-সঙ্গীতে' কাব্যের প্রথম 
স্তবকের ইংরেজী অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ 

07517001069 6015 ৮/013010005 01505 6৮০79177316) 

210 27116 002৮1 ৮62৮০ 01066 110 10 9015. 

7106 08117) 562. 15101)20 110 06209 

11650010165 0008% 1 006 70216 1161) 01 006 000 ! 
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কোন কোন স্তবক তিনি মিল রেখেও অনুবাদ করেছিলেন, যেমন £ 
00. 20 0002১ 00 00620. ৮/1000010 50200, 

[109 50106, [2] 51706) ৮9210067105 2০25 12170 00 18100, 

চিত্বরঞ্জনের পরবর্তী কাব্যে যে ক্রমোত্বরণটা আমরা লক্ষ্য করি 
সেটা হলো বৈষ্ণব কবির সর্বসাধ্যসার কাস্তভাবের অভিব্যক্তি। 
“সাগর-সঙ্গীতে' তারই পূর্বাভাষ আছে £ 

সোনার কমলে আমি মালিক! গেঁথেছি, 

দোলাইব আজ তব সোনার গলায়! 

একত্রে বাধা রব আমর] দুজনে 

তরুণ উধার কোলে স্বপন বিজনে । 

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ঈপ্সিতের সন্ধান এই কাব্যেই শেষ হয়েছে ; কবির 

চিত্ত এখন অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে অভিসার করতে ব্যগ্র। সেই ব্যগ্রতা 

প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে £ 

কার পানে, কোন্ মন্ত্রকরি উচ্চারণ? 

কোন্ পৃজা লাগি বল এত আয়োজন ? 

দীক্ষা দাও ওগে। গুরু! মন্ত্র দাও মোরে, 

পৃজার সঙ্গীতে তব প্রাণ দাও ভরে। 

বাঞ্ছিতের জন্য এই যে ব্যগ্রতা, এই সন্ধান, এই অভিসার অবশেষে 
সার্থকতায় উত্তরিত হলে। তার পরবর্তা কাব্যে । 

“অন্তর্যামী' চিত্তরঞ্জনের চতুর্থ কাব্য । 

কবি এখানে ভক্ত । 'অন্তর্যামী” একান্তভাবেই কবির অস্তর- 

জীবনের দর্পণ । কবিতায় অভিব্যক্ত এ তার ভাবজীবনের ইতিহাস । 

পাঞ্ধিব প্রেমের উদগ্র বাসনা এখানে রূপান্তরিত হয়েছে এশ্বরিক 

প্রেমের প্রশান্ত অভী্সার মধ্যে । এ কাব্যের আম্বাদ তাই স্বতন্ত্র, 
আবেদন গভীর । ্ 
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সরল দরশ মাঝে তুমি উঠ ভেসে । 
সকল গগন মাঝে তুমি উঠ হেসে। 

সকল গণনা মাঝে তোমারেই গুণি ! 

সকল গানের মাঝে তব গান শুনি! 

ওগো! তুমি মালাকর মন-মালিকার ! 

সাথী তুমি সাক্ষী তুমি সব সাধনার । 

কবির সমস্ত মন-প্রাণ এখন যেন আলোয় আলে! হয়ে উঠেছে, 
তাঁর অনুভূতির কেন্দ্রবিন্ুতে এখন বিরাজ করছেন নিখিল কবি-চিত্তের 
অনুভূতির ত্রষ্টা। তাইতে। কবির কাব্য-বীণায় বেজে উঠল £ 

কেমনে লাগিয়া গেছ, মন-তটে ! 

কেমনে ছড়ায়ে গেছ, আখি-পটে ! 
চণ্ীদাস-বিগ্ভাপতি ও রামপ্রপাদের কাব্যরসে ধার মন ছিল অভি- 

সিঞ্চিত্ি সেই কবির পক্ষেই এমন মহিমান্বিত আত্মনিবেদন সম্ভব | 

এখানে একটা কথা বিশেষভাবেই উল্লেখ্য । চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত 

জীবনে যে মুহূর্তে লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ হয়েছে, যখন তার জীবনে 
ঘটল হতাশার মেঘমুক্তি, ঠিক সেই সময়েই-সেই মোহঘুমপুরীতে 
ইন্দ্রের তুল্য ভোগৈশ্বর্বিলাসের মধ্যে বাস করেও কেমন করে যে 

তার কাব্য-চিন্তায় এসে গেল ঈশ্বর-নিভরতা, তা এক পরমাশ্চর্ষের 

বিষয় । ,বিপিনচন্দ্র মিথ্যা বলেন নি, “চিন্তরঞ্জনের সাহিত্য-সাধনার 
চাবিকাঠি দ্বারাই তাহার জীবন-রহস্ত উদঘাটন করিতে হইবে ॥ 
জীবনের এই পরম মূহুর্তে তাই তার মন বলে উঠল £ 

এ পথেই যাব বধু? যাহ তবে যাই! 

চরণে বি“ধুক কাট! তাতে ক্ষতি নাই। 

যদি প্রাণে ব্যথা লাগে, চোখে আসে জল 

ফিনিযু। ফিরিয়া তোমা ভাকিব কেবল। 

ঈশ্বরকে তিনি জানলেন মৃত্যুঞ্জয় ও অবিনাশীরূপে, অন্তরে শুনলেন 
তার অভয় বাশী। তথাপি কবির অন্তরে কি যেন একটা ফাক, 

কি য়েন একটা শূম্যতা বা অতৃপ্তি তার কাব্য-দাধনার এই 
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পর্বেও অনুভূত হতে থাকে । সেই ফাক, সেই শুন্যতা! দূর হয়ে নিবিড় 

প্রেমরসানুভূতিতে তার কাব্যলোক আচ্ছাদিত হলো! “কিশোর- 

কিশোরী" নামক তার পঞ্চম কাব্যগ্রন্থে। চিত্বরঞ্রনের কবি-চিত্ত 

শৈশবে অর্থাৎ তার স্কুল-জীবনে ছিল জাতীয়তাবাদের ভাবরাশিতে 

পূর্ণ; যৌবন ও যৌবনোত্তর কালে তা ছিল একান্তভাবেই বৈষ্ঞব- 

কবির ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত। 
ূ 

“কিশোর-কিশোরী, কাব্যে আছে এই ভাবের পরাকাষ্ঠা । | 

এখানে কবি একেবারে উত্তীর্ণ হয়েছেন বুন্বাবনলীলার মাধুর্ষের 

্র্ণপুরীতে । 
বৈষ্ঞব-সাহিত্যের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের নিবিড় সংযোগ ছিল। এ 

ক্ষেত্রে মধুস্থদন ও রবীন্দ্রনাথের কথা আমাদের মনে এসেই পারে 

না। কিন্ত সত্যের খাতিরে আমরা বলব যে, বৈষ্ণব-সাহিত্যের 

সঙ্গে এঁদের সংযোগটা অতখানি নিবিড় ছিল না। চিত্তরঞ্জনের 

কীর্তন-গ্লীতি প্রসিদ্ধ । তিনি বলতেন, “এইখানেই বাংলার বৈশিষ্ট্য 

বাঙালীর প্রাণ । কীর্তন গানের মধ্যে তিনি একেবারে ডুবে 

যেতেন, তাঁর রসা রোডের বাড়িতে কীর্তন-গায়কদের নিয়মিত 

আসর বস্ত। যখন মফন্ধলে “কেস” করতে যেতেন, তখন সেখানেও 

কীর্তন-গায়কের অনুসন্ধান করতেন । মাইকেল ঝা রবীন্দ্রনাথের 

মধ্যে কীর্তনের প্রতি এমন অনুরাগ কোথায়? এই 'কীর্তনের 

ভিতর দিয়েই তো৷ চিত্তরঞ্জন; বৈষ্ণব কবির তাবতীর্ঘে পৌছতে পেরে- 

ছিলেন। 

এই কাব্যের ভিতর দিয়ে আমরা শুনতে পেলাম বৈষ্ঞব কবিদের 

সেই অপূর্ব গ্ীতিময় পদাবলীর মৃদনা, যা বাঙালীর মনকে যুগ যুগ 

ধরে অনুপ্রাণিত ও রসসিঞ্চিতি করে এসেছে। কবি-মানসের 

০6০11 এখানে যেন 79৩81190:-এর পরাকাষ্ঠায় পৌছেছে-_ 

.. দ্েহাতীত ঘে প্রেমের অনাবিলধারা বৈষ্ণব-দাহিত্যে প্রবাহিত ছিল, 

 ধকিশোর-কিশোরী' এক কথায় তারই নতুন পরিবেশন । তীর 
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পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এইটিই পরিপূর্ণ, নিটোল গীতিকাব্য। 
এই ক্ষুদ্রায়তন কাব্যে কবি কামনার রূপান্তরের কথা বলেছেন__সে 
রূপান্তর বিশুদ্ধ প্রেমের রূপান্তর; এই প্রেমে দেহসুখ-স্পৃহা 
নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, আছে শুধু কামলেশহীন পবিত্র প্রেম যা 
হোম-হবির মতো! স্ুরভিত। এই কাব্যে কবি যে ভাষায় কথ! 

বলেছেন ত। নিছক কবিতার কারুকার্ধখচিত ভাষা নয়__তা একাস্ত 

ভাবেই প্রাণের উৎস থেকে উৎসারিত মনের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ £ 

কাছে কাছে নাই বা এলে তফাৎ থেকে বাসব ভাল, 

ছুটি প্রাণের আধার মাঝে প্রাণে প্রাণে পিদীম জাল। 

এপার থেকে গাইব গান, ওপার থেকে শুনবে ব'লে, 

মাঝের যত গণ্ডগোল, ডুবিয়ে দেব গানের রোলে। 

এই রকম সহজ সরল প্রাণখোলা ভাষার স্রোত একটান! বয়ে 

গিয়েছে এই গীতিকাব্যখানির ছুই তট দিয়ে । আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও 
ভাবসম্পদে কবি চিত্তরপ্রনের ইহাও একটি চমৎকার স্থপ্টি। গাঢ় 
অনুরাগের অঞ্জন-মাখ! দৃষ্টি দিয়ে প্রেমিক যখন তাঁর দয়িতকে দর্শন 
করেন, তখন তিনি রূপান্তরিত হন সাধকে। তখন সবক্ষণের জন্য 

তার হৃদয়ে জেগে থাকে সেই “সকল লাবণ্যে গড়া রূপে ঢলঢল 

মৃত্তিখানি । 

কৰি চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে আর অধিক আলোচনায় প্রয়োজন নেই। 
কাব্যচর্চা তার পেশা ছিল না অর্থাৎ তিনি একজন পেশাদার কবি 

ছিলেন না যদিও আশৈশব তিনি স্বপ্প দেখেছেন যে, বড় হয়ে তিনি 

একজন কবি হবেন। তার স্বল্পায়ু জীবনের অনেকখানিই গ্রাস 
করেছিল আইন ও রাজনীতি এবং তারই ূর্ণাবর্তে নিপতিত হয়ে 
তিনি কাব্যসাধনায় অখণ্ড মনোযোগ কখনে৷ দিতে পারেন নি। 

কিন্ত মতত সংগ্রাম-বিক্ষুন্ধ প্রাত্যহিক জীবনের ধুলি তার অন্তরের 
আইডিয়ালিজমের গোপন উৎসকে কোনদিনই রুদ্ধ করতে পারে নি। 
সর্বপ্রকারে আধুনিকতার স্পর্শমুক্ত এই যে নির্মল আদর্শবাদ, এর 



১২৪ দেশবদ্ধু 

প্রতি চিত্তরঞ্জনের ছিল একটা! গভীর অনুরাগ এবং এটা তার জীবনে 

নানাভাবে কখনো হিউম্যানিট্যারিয়ান কাজের ভিতর দিয়ে, কখনো! 

বা জনহিতকর দাক্ষিণ্যের ভিতর দিয়ে, কখনো দেশপ্রেমমূলক 

কর্মপ্রয়াসের ভিতর দিয়ে এবং কখনে। বা কবিতা ও সাহিত্য-কর্মের 

মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে দেখা যায়। কবি তিনি এইভাবেই হয়ে- 
ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তার এক জীবনীকার যথার্থ ই বলেছেন £ 

পুচ ৮৪5 06 006 10067-076 01 20106211500 107081761 
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তার অবসর-বিনোদনের কাজ বা বিলাসিতা ছিল না। কবিতার 

ভিতর দিয়ে তিনি নিজেকে অনেকখানি প্রকাশ করেছেন; তার 
শিল্পে ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন আছে এবং গীতি-কবিতার যে স্থুর 

তার কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে তা অভিনয় নয়, অনুকরণ নয়_তা 

তীর অন্তরের গভীরতম অনুভূতির উৎস থেকেই উৎসারিত হয়েছে। 

সকলের উপর, চিত্তরঞ্রন খাঁটি বাঙালী কবি__পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের 
রীতিনীতির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবেই মুক্ত বাঙালী কবি। তার 
কবিত্ব প্রতিভায় বাঙালী তাই গৌরব বোধ না করেই পারে না। 

একথা হাজার্বার সত্য যে, “চিত্তরঞ্জনের জীবন তাহার সাহিত্য- 

সাধনার সহিত অবিচ্ছেদ্যরপে সম্পৃক্ত । জীবনে সাধনার স্তরে স্তরে 

রসানুভূতির উচ্চতার সোপানে সোপানে সম্পূর্ণ সামপ্স্য রক্ষা 
করিয়া তাহার সাহিত্য-সাধনার ক্রমোন্নতি হইয়াছে । তাহার রচিত 

কাব্য তাহার জীবনকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হয় নাই ।** 

চিত্তরঞরন জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, প্রাচীন বাংলার 

কবিকুলের সাধন জীবনকেও অঙ্গীকার করেই সার্থক হয়েছিল। 

তার আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতিফলন ছিল তার কর্মের মধ্যে। 

কৰি চিত্তরপ্রন গ্রই ধারার একজন একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক 
 ছিলেন--সাহিত্যিকেঃ কবিতাকে তিনি জাতির জীবনধর্মের 

* দেশবছু চিততরঞ্ছন £ কুমূদচন্ত্র রায় চৌধুরী । 



দেশবদ্ধু ১২৫ 

অঙ্গীভূত করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ত হওয়ার 
পর বাংলা তথ! ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপট যেইমাত্র পরিবর্তিত 
হলো, অমনি কৰি পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলেন তার কাব্যসাধনায়। 
পরিণতির সোপানে যখন তিনি সবেমাত্র পৌছেছেন অমনি দেশ- 
জননীর কণ্ঠ আশ্রয় করে এলো আহ্বান_সে আহ্বানে সাড়া 
দিলেন কবি তার সমস্ত অন্তর দিয়ে। বাঁশী ও কদম্বমালা রইল 
পিছনে পড়ে--কবি বাণী-বিতান ত্যাগ করে বেড়িয়ে পড়লেন 

দেশসেবার কণ্টকময় পথে। এখানেও দেখা যায়, তার দেশচর্যা 
শুধু কথার তুবড়ি ফুটিয়ে নয়, কাজের ভিতর দিয়ে তার আরাধনার 
বিষয় হয়ে উঠেছিল। ছন্দে ও সুরে যা পূর্ণ হয় নি, এইবার কর্মে তা 
সার্থক করবার জন্ত, পূর্ণ করবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। কবি 
চিত্তরঞ্জন এবার রূপান্তরিত হলেন দেশসেবক চিত্তরঞ্জনে--স্বরাজরথের 

সারথিরূপে । এই দিক দিয়ে বিচার করলে, দেশবন্ধুর সমগ্র জীবন- 
টাকেই আমরা একখানি মহাকাব্য বলে গণ্য করতে পারি । 



॥ আট ॥ 

রসা রোডের বাড়িতে “নারায়ণ” প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেশবন্ধু। 

নিজীব কোন শালগ্রাম শিল! নয়_নারায়ণ' নাম দিয়ে তিনি. 
কিছুকাল একখানি উচ্চাঙ্গের সাহিতা পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন ।, 

এই পত্রিকাখানি বাংল! সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে যেমন একটি: 
দিক্চিহ্কের গৌরব অর্জন করেছিল, তেমনি চিন্তরঞজনের সাহিত্য-কর্মের 
একটি বিশেষ নিদর্শন এই পত্রিকাখানি। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা 

তাই এই পত্রিকাখানি সম্পর্কে কিছু বলব। 

দেশবন্ধুর সমগ্র জীবনটা ছিল এগিয়ে চলার জীবন। কর্ম- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করে অবধি হিমালয়ের কোলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের 
দিনটি পর্যস্ত দেখা যায় যে, জীবনের নানা পর্বে নানা প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যে তিনি সমানে এগিয়ে গিয়েছেন। কাব্য সাধনার 

ক্ষেত্রে যেমন রসানুভূতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 
তেমনি একটা নতুন শক্তির, একটা নতুন ভাবের উদ্বোধন করার 
জন্য “নারায়ণ? পত্রিকা প্রকাশে তিনি উদ্ভোগী হয়েছিলেন। আধুনিক 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিত্তরঞ্জন দাশ ও প্রমথ চৌধুরী__এই 
ছুটি নাম চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে তাদের সম্পাদিত “নারায়ণ? ও 

“সবুজপত্র'-_-এই সাময়িক পত্রিকা ছু'খানির জন্য । ছু'জনেই ছিলেন 
বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক ও সুলেখক কবিও। আবার ছু'জনেই ছিলেন 

ব্যারিস্টার। আইন-ব্যবসায়ে অবশ্য চৌধুরী মশাই বিশেষ মনোযোগ 
দেন নি--সে প্রতিভাও তার ছিল না, কিন্তু তিনি ছিলেন জাত- 

সাহিত্যিক । উভয়েরই ছিল অসাধারণ সাহিত্যগ্রীতি এবং সাহিত্যে 
একটা নতুন দিগন্তের সন্ধান প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন ছু'জনেই। 

চিন্তরঞরন যখন একখানি নতুন মাসিক পত্রিকা বের করবেন ঠিক 

করেছেন, প্রমথ চৌধুরীও ঠিক সেই একই সময়ে একখানি নতুন 
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মাসিক পত্রিকা বের করার কথা চিন্তা করছিলেন। ছৃ'জনেই 
সঙ্গতিসম্পন্ন, তাই ছু'জনেই সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে এই সাহিত্যকর্মে উদ্যোগী 
হয়েছিলেন এবং উভয়েই নিজ নিজ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব 
গ্রহণ করেছিলেন । চিত্তরঞ্জন ছিলেন “নারায়ণ, পত্রিকার সম্পা- 

দক, প্রমথ চৌধুরী “সবুজপত্রে'র । উভয়েই নিজ নামের মুদ্রাঙ্কিত 
করে দিতে পেরেছিলেন তাদের স্ব স্ব পত্রিকায়। প্রমথ চৌধুরীর 
বিশেষ সুবিধা ছিল এই যে, তিনি তার এই সাহিত্যপ্রয়াসে রবীন্দ্র- 

নাথের আশীববাদ ও সহায়তা দুই-ই লাভ করেছিলেন । এর একটা 
বিশেষ কারণ ছিল। চৌধুরী মশাই ছিলেন জোড়া্সীকোর ঠাকুর- 
বাড়ির জামাই ও কবির বিশেষ স্লেহের পাত্র । বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক 

ও কবি এবং একজন প্রথম শ্রেণীর সমালোচক ও প্রাবন্ধিক হিসাবেই 
তিনি জোড়ার্সাকোর সাহিত্য-দরবারে একটা স্হজ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেছিলেন। 

অন্যদিকে চিত্তরঞ্নের সে সুবিধা ছিল না, এবং তিনি সে স্ুবিধা- 

প্রার্থীও ছিলেন না। তার নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস ছিল। তা 
ছাড়া, তার সাহিত্যের আদর্শ ই ছিল ্বতন্্, কিছুটা 16৬1%81190 ; 

সেইজন্য বাংলার এতিহ্যে, বাঙালীর এঁতিহ্যে বিশ্বাসী বলে ধারা 

নিজেদের মনে করতেন, চিত্তরঞ্জন সেই সব বিশিষ্ট লেখকদের অকুণ্ঠ 
সহযোগিতা লাভ করতে পেরেছিলেন । পত্রিকা হু'খানিই ছিল স্বল্লায়ুঃ 
চার-পাচ বছরের বেশি কোনটাই স্থায়ী হতে পারে নি, কিন্তু 

তাদের সেই স্বল্পায়ু জীবনেই “নারায়ণ ও “সবুজপত্র স্ব স্ব আদর্শ 
অনুযায়ী সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে নিজ নিজ নামের স্বাক্ষর 

রেখে যেতে পেরেছে । পত্রিকা ছু'খানির সুর ছিল আল্গাদা, আদর্শ 

পৃথক আর তৃথ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের । উত্তরমের ও দক্ষিণ- 
মেরুতে যতখানি তফাৎ, চিত্তরঞ্রনের “নারায়ণ” ও প্রমথ চৌধুরীর 
'সবুজপত্রে'র মানসিকতার মধ্যে ঠিক সেই ব্যবধান। তথাপি এ 
কথা সত্য যে সেদিনের কলকাতার সাহিত্য-জগতে “নারায়ণের 
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পুজারীবৃন্দের যেমন অভাব হয় নি, “সবুজপত্রে'র নিশান তুলে ধরবার 
জন্য যোগ্য লেখকগোষ্ঠীরও তেমনি অভাব হয় নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 
এর ললাটে জয়-তিলক এঁকে দিয়েছিলেন এই বলে £ 

ওরে নবীন, ওরে আমার কাচা, 

ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ 
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা ।* | 

চিত্তরঞ্জনের “নারায়ণ পত্রিকার কথ! আলোচনা করাই আমাদের, 

প্রধান উদ্দেশ্য । “নারায়ণ তার পরিণত সাহিত্য-প্রতিভার ফল।. 

দেশবন্ধু-ছুহিতা এই প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ “বাংলার প্রীণধারার সন্ধান 
নিবার এবং দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই এ পত্রিকা প্রকাশিত হয় । 

আমাদের তথা-কথখিত ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজে তখন বাংলার সংস্কৃতির 

আদর ছিল না; বিশেষ করে দেশের সংস্কৃতির দিকে এ সমাজের 

তেমন দৃষ্টি ছিল ন৷ বললেই চলে । তাই বাবা “নারায়ণ” পত্রিক। বার 
করে সমাজের এ অংশটিকে সচেতন করবার এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা 
সাহিত্যকে একটা নতুন রূপ দিয়ে তার হ্ৃতমান পুনঃপ্রতিষ্টিত 
করবার প্রয়াস পান । এখানে “নারায়ণ” পত্রিক। প্রকাশ করবার 

প্রধান উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়টা জান! গেল । চিত্তরঞ্জন স্বয়ং শিক্ষিত- 
সমাজের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, বিলাতে তিনি 

কিছুকাল শিক্ষাও লাভ করেছিলেন এবং একবার নয় ছুইবার তিনি 

পাশ্চাত্য দেশ ঘুরে এসেছেন ও পাশ্চান্ত্য সভ্যতার নিকট সংস্পর্শে ই 
এসেছিলেন। এমন কি, যে পরিবারের মধ্যে তিনি শৈশব ও 

কৈশোরে মানুষ হয়েছেন সেখানকার আদব-কায়দ। বা রীতিনীতির 
মধ্যে যে নির্ভেজাল বাডালী-সংস্কৃতি বা বাঁডালী জীবধন-বিন্তাসগ্রীতি 

ছিল তা নয়। বিপিনচন্দ্র পালের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, “চিত্তরপ্রন 

পিতৃ-পরিবারে আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের রীতিনীতি ও আবহাওয়ার 

সবুজপন্র, প্রথম লংখ্যা, ১৩২১ £ সবুজের অভিযান £ রবীন্দ্রনাথ । 

যায চিতরঞন : অপর্ণ। দেবী । 
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মধ্যেই বাড়িয়াছিলেন। কিস্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিলাত- 

ফেরৎ এবং ব্রাহ্ম-পরিবারের সন্তান হয়েও চিত্তরঞ্জন খাঁটি বাঙালী 

ছিলেন-মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন বাংলার নিজন্ব জীবনধর্মের অনুরাগী ৷ 
স্বদেশের সাধন৷ ও সভ্যতার প্রতি তিনি চিরকালই একট তীব্র ও 

গভীর অনুরাগ পোষণ করতেন। “নারায়ণ” ছিল সেই অনুরাগের 
চন্বনে চচিত একটি সাহিত্য-বিগ্রহ। পুজারীর নিষ্ঠা ও ভক্তি 
নিয়েই তিনি এই পত্রিক! প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং বাংল! 

দেশের সমকালীন জ্ঞানী-গুণীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন নারায়ণের 

অর্চনার জন্ত । তাদের সকলেই তার এই আহ্বানে সাড়। দিয়েছিলেন 

এবং এদের সকলের সহযোগিতায় সেদিন রস! রোডের বাড়িতে 

যেরকম ষোড়শোপচারে “নারায়ণ-পূজার ধূম পড়ে গিয়েছিল, তা 
অনেককেই বস্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শনে'র কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। 

বস্তুতঃ “নারায়ণ ও “বঙ্গদর্শন” পত্রিকা ছুইটির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে 
যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।* ইংরেজী শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র যেমন 
বাংল! ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তার সমকালীন শিক্ষিত 

সমাজের অবহেলা! উপেক্ষা দেখে কলম ধরেছিলেন, বাঙালীকে 

বাংলার মর্ম দর্শন করাতে অভিলাষী হয়েছিলেন, এই শতকের 

দ্বিতীয় দশকের প্রারস্তে চিত্তরঞ্জনও ঠিক অনুরূপ আদর্শ দ্বারা 
অনুপ্রাণিত হয়েই এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন এবং এই আদর্শকে 

রূপায়িত করবার জন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবানুসারী খ্যাতনাম৷ 

সাহিত্যিকগোষ্ঠীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন নারায়ণের অর্চনার জন্য । 
চিত্তরঞ্জন স্বয়ং ছিলেন এর পুজারী অর্থাৎ সম্পাদক আর পত্রিকা 
সম্পাদনে তাকে সহায়তা করতেন গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ও 
প্রকাশচন্দ্র দত্ত। এই গিরিজাশস্কর পরবর্তীকালে আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর মননশীল লেখক হিসাবে খ্যাতি ও 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 

* লেখকের “বক্ধিমচন্তর গ্রন্থ জুইব্য। 
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এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 
পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ব, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ক্ষীরোদ- 

প্রসাদ বিদ্াবিনোদ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, দীনেশচন্দ্র সেন, যোগেন্দ্রনাথ 

গুপ্ত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, পীঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, 

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, নাটোরাধিপ জগদীন্দ্র- 
নাথ রায়, ভূজঙধর রায় চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, কালিদাস রায়, 
কিরণশস্কর রায়, হেমস্তকুমার সরকার, স্বকুমাররঞ্জন দাস, হেমেন্দ্রনাথ 
দাসগুগু, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রিয়ংবদা দেবী 

প্রভৃতি । এদের মধ্যে ধারা বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ ছিলেন 

তাদের অনেকেই উত্তরকালে বাংল! সাহিত্যের লব্বপ্রতিষ্ঠ লেখক ও 
কবি বলে পরিচিত হয়েছিলেন । কিরণশঙ্কর রায় “সবুজপত্রে'র 

লেখকগোষ্ঠীরও অন্তর্গত ছিলেন । রবীন্দ্রনাথের কোন রচনা কখনো 
“নারায়ণ, পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। যেমন শরৎচন্দ্রের কোন লেখা! 

কখনো “সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয় নি। এখানে উল্লেখ্য যে তার 

পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে আর একজনকে চিত্তরঞ্জন পেতে চেয়ে- 

ছিলেন । তিনি তীর বন্ধু অরবিন্দ । কিন্তু তার সেই ইচ্ছ৷ পূর্ণ হয় নি, 

কারণ অরবিন্দ নিজেই তখন পণ্ডিচেরী থেকে আর্ষ নাম দিয়ে 

ইংরেজীতে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা বের করেছেন এবং এ 

পত্রিকার জন্য বেশির ভাগ লেখা এক তাকেই লিখতে হতো তবে 

জান! যায় যে, বন্ধু চিত্তরঞ্জনের এই উদ্যমকে অভিনন্দিত করে 
তিনি একখানি পত্র তাকে লিখেছিলেন । 

“নারায়ণ” আরো একজন কবিকে স্থান দিয়েছিল। তিনি 

গোবিন্দচন্দ্র দাস। কলকাতার কোন মাসিক পত্রিকায় যখন 

ভাওয়ালের এই নির্যাতিত ও নির্বাসিত ব্বভাব-কবির রচনা প্রকাশিত 
হয় নি, তখন চিত্তরঞ্জন এই কবিকে যে সম্মান দিয়েছিলেন তা ন্মরণীয় 

হয়ে থাকবে। “নারায়ণে'র পৃজার প্রথম ফুলটি ছিল গোবিন্দ দাসের 
প্রদত্ত । এর প্রথম সংখ্যায় সর্বপ্রথমে যে দীর্ঘ কবিতাটি প্রকাশিত 
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হয়েছিল সেটির নাম ছিল “নারায়ণ ; রচয্িতা__গোবিন্দচন্দ্র দাস। 
স্বভাব-কবির এটি একটি অবিস্মরণীয় রচনা । এই সুদীর্ঘ কবিতাটির 
মধ্যে কবি দশীবতারের যে নতুন ব্যাখ্য। দিয়েছিলেন, তার ছন্দ, ভাব 
ও ভাষা জয়দেব-রচিত দশাবতার-স্তোত্র অপেক্ষা কোন অংশে কম 

নয়। চিত্তরঞ্ন এই কবিতাটি পাঠ করে এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন 
যে, তিনি কবিকে এজন্য পারিশ্রমিক হিসাবে একশত টাকা দিয়ে 

ছিলেনশ বাংলা দেশে একটি কবিতার জন্য একশত টাক! 

পারিশ্রমিক পাওয়ার দৃষ্টান্ত সেই প্রথম ৷ “সবুজপত্রে'র প্রথম সংখ্যার 
প্রথম রচনাটিও ছিল কবিতা; রবীন্দ্রনাথের “সবুজের অভিযান ॥ 
গিরিজাশশ্কর রায় চৌধুরীর মুখে শুনেছি যে গোবিন্দ দাস যেদিন 
কবিতাটি লিখে নিয়ে এলেন ও চিত্তরপ্রনকে সেটি পাঠ করে 
শোনালেন, সেদিন তিনি মুগ্ধচিত্তে কবিকে বলেছিলেন, “নারায়ণ, 

সম্বন্ধে আমার মনের ছবিকেই দেখছি আপনি ফুটিয়ে তুলেছেন এই 
কবিতায়। তাঁর চরণে এই ফুলটি নিব্দেন করেই আমাদের যাত্রা 
শুর হবে। আপনাকে এজন্য একশত টাক! পারিশ্রমিক দেব, 

কিন্তু হাজার টাকা দিলেও এর প্রকৃত মূল্য দেওয়া যায় না। আপনি 
আমার কাগজে নিয়মিত লিখবেন ।” 

এখানে একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করব, কারণ 

দেশবন্ধুর জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। ভাওয়াল জমিদারির 
একজন সামান্য কর্মচারী হিসাবে গোবিন্দ দাসের উপর কি রকম 

নির্যাতন হয়েছিল, সে মর্মস্তদ কাহিনী আজ আমাদের বিশ্বৃতির 

অন্তরালে চলে গেছে । 'বান্ধব-সস্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ (ইনি 
তখন ভাওয়ালের ম্যানেজার ছিলেন ) রাজকুমারের লালস৷ চরিতার্থ 

করার জন্য এই কবির জীবনকে কিভাবে বিষময় করে তুলেছিলেন, 

সে কাহিনী সুবিদিত। এরই ফলে কবিকে শেষ পর্যস্ত দেশত্যাগী 
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হতে হয়। ভাগ্যবিডম্বিত কবি তখন কলকাতায় এসে একমাত্র 

চিত্তরঞ্জনের কাছেই সহানুভূতি লাভ করেছিলেন। সেই সময়ে তার 
নির্যাতিত জীবনের ইতিহাস অবলম্বনে তিনি “মগের মুলুক” নাম দিয়ে 
একটি সুদীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন । একদিন তিনি এঁ কবিতাটি 

চিত্তরঞ্জনকে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। শুনতে শুনতে চিত্তরঞ্জন 

অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। কবির ইচ্ছা ছিল, “মগের মুলুক' 
মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হয়। চিত্তরগ্রন এর মুদ্রণ-ব্যয়ভার বহন: 
করবেন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন । কিন্তু এই সংবাদ অবগত হয়ে 

কবিতাটি যাতে প্রকাশিত হতে না পারে সেজন্য কালীপ্রসন্ন ঘোষ 

হাইকোর্টে আবেদন করে কবির উপর একটি স্থায়ী নিষেবান্ররা 

জারী করান । সেই কারণে কবিতাটি আর ছাপা হতে পারে নি। 

অর্ধশতাববীরও অধিককাল গত হয়ে গিয়েছে_যে ঘটনা ও যাদের 
উদ্দেশ করে “মগের মুলুক” লেখা হয়েছিল, সেই ঘটনা তো আজ 
সুদূর অতীতকালের বিষয় এবং কবিতায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের কেউই এখন 

ইহলোকে নেই, কবিও জীবিত নেই-__এমন অবস্থায় হাইকোর্ট প্রদত্ত 
স্থায়ীনিষেধাজ্ঞা (0১610087061) 19100170110) লর্ড কর্ণওয়ালিশের 

সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো অনন্তকাল ধরে বলবৎ থাকতে পারে 
কিনা_সাহিত্যান্ুরাগী সুধী সমাজের কাছে এই প্রশ্রটি আমি 

রাখলাম । 

গোবিন্দ দাসকে দেশবন্ধু কতখানি ভালবাসতেন তার একটি 
দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ্য । ১৯১৫ সালে কবি যখন অস্ত্র-চিকিৎসার 
জন্য ঢাক। মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি হন, তখন সেই সংবাদ পেয়ে 

দেশবন্ধু বারপরনাই উদ্দিগ্ন হন। তিনি তখন ভাগলপুরে অবস্থান 
করছিলেন । সেখান থেকে তিনি ঢাকার ব্যারিস্টার প্রাণকৃষ্ণ বস্তুকে 

তারযোগে জানান--“গোবিন্দ দাসের জন্য যেন চিকিৎসার ভাল রকম 

ব্যবস্থা হয়। সমস্ত খরচের দায়িত্ব আমার। কবি যখন যেমন 
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থাকেন, আমাকে সংবাদ দিবেন এই মহাপ্রাণতার জন্যই তো৷ 
দেশবন্ধু_দেশবন্ধু । 

“নারায়ণ” প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর পাঠকের 

নিকট যেমন সমাদৃত হয়েছিল, তেমনি তথা-কছিত প্রগতিবাদীদের 
নিকট সংরক্ষণশীল বলে উপহাসিতও হয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের কয়েকটি 

গান, প্রবন্ধ, ছুটি ছোট গল্প ব্যতীত তার “অন্তর্যামী ও “কিশোর- 
কিশোরী” কাব্য ছুখানি এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিল। তার প্রথম জীবনের সেই “বারবিলাসিনী” কবিতাটি নিয়ে 
যেমন, তেমনি “নারায়ণে' প্রকাশিত তার “ডালিম” গল্পটি নিষেও 

অ[নকে চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত জীবনের উপর কটাক্ষপাত করতে 

দ্বিধা করেন নি। মহাপুরুষের নিকট নিন্দা-স্তরতি সবই কিন্তু তুল্য- 
মূল্য ছিল_কারণ কৰি ও সাহিত্যিক চিন্তরপ্রনের অন্তর ছিল 
নির্মল ও উদার--সেখানে লেশমাত্র সংকীর্ণতার স্থান ছিল না। 

“বাংলা কবিতার প্রাণধারা” * চিত্তরঞ্জনের একটি চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ । 

চণ্ডীদাস থেকে কৃষ্ণকমল গোক্বামী পধন্ত কবিতার যে ধারাটি 

অন্ষুপ্নভাবে প্রবাহিত রয়েছে তারই একটি মূল্যায়ন তিনি করেছেন 
এই প্রবন্ধটিতে। তিনি যে একজন কত বড় বৈষ্ৰ সাহিত্য- 

রসিক ছিলেন, এটি তারও একটি অন্রাস্ত নিদর্শন । আমাদের 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের বাংলা! বিভাগের আাঁতকোত্তর শ্রেণীতে ছাত্রদের 

পড়বার জন্ত যে-সব পাঠ্য পুস্তক আছে সেগুলির মধ্যে চিত্তরঞ্জনের 

এই সুচিন্তিত প্রবন্ধটি সন্নিবেশিত হওয়া! উচিত । “নারায়ণ” পত্রিকায় 
তার আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো-_“বাংলার গীতি-কবিতা? 

চণ্তীদাস সম্পর্কে এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুন্দর রচনা! খুব কম সাময়িক 

পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই দেখা গিয়েছে। চণ্তীদাস তার প্রিয় কবি, 

* নারায়ণ" ফাস্তুন, ১৩২১ 
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চণ্ডীদাসের তিনি ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাই বলে ভক্তের অনুরাগসিক্ত 

মন বা চিন্তা নিয়ে তিনিযে এই প্রবন্ধটি রচনা করেন নি, তা 
এটি পাঠ করলেই বোঝা যায়। অপূর্ব যুক্তি সহকারে চণ্তীদাসের 
প্রাধান্তকে তিনি তুলে ধরেছেন । ১৯১৭ সালে বাঁকীপুর বঙ্গীয় 

সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্য-শীখার সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন “বাংলার 

গীতি-কবিতা”, সন্বন্ধে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন, সেটিই ঈষৎ 
মাজিত আকারে “নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র 
সেন এই প্রবন্ধটি পাঠ করে এতদূর মুদ্ধ হন যে, একদিন সন্ধ্যায় 
তিনি রসা রোডের বাড়িতে এসে চিত্তরঞ্জনকে অভিনন্দিত করে 

বলেন £ আপনি কত বড় ব্যারিস্টার তা আনি জানি না কিন্তু 

বৈষ্ণব-সাহিত্যের আপনি যে একজন অধিকারী পুরুষ তাতে আমার 
এতটুকু সন্দেহ নেই। আমিও তে! সারাটা জীবন এই নিয়ে 
কাটালাম, কই এমন ভাবে আমি তো নিজেকে কখনো প্রকাশ 
করতে পারি নি। আপনি যথার্থ বৈষ্তব *% 

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে বিশেষভাবেই করা 

দরকার । কলকাতার শিক্ষিত সমাজে, বিশেষ করে সংস্কৃতিবান 

পরিবারে কীর্তন জিনিসটা বহুকাল উপেক্ষিত ও অনাদূত ছিল। 
এই মহানগরীতে সেই কীর্তনকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার মূলে 
ছিল দীনেশচন্দ্রের অক্রান্ত প্রয়াস আর তার এই সাধু প্রচেষ্টায় তিনি 
সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা! ও সহানুভূতি লাভ করেছিলেন চিত্তরঞ্জনের 
কাছ থেকে । তিনি নিজেই লিখেছেন £ “একদা আমি চিত্তরঞ্রন 

দাশ মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব করিলাম যে, আমরা যদি এরূপ একটি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করি, যাহাতে প্রতি বৎসর কঙ্গকাতায় কীর্তনের 
প্রতিযোগিতা হয় এবং শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়াদিগকে কয়েকটি পুরস্কার 
দেওয়া হয়-তবে বোধ হয় বাংলা দেশের এই বিশিষ্ট সঙ্গীত- 

+* লেখক একদ। বেহালায় দীনেশচন্দ্র সেনের বাসভবনে চগ্ডীদাস প্রপঙ্গে তার 

স্বযুখে এই কথা স্ুনেছিলেন। 
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ধারাটি প্রোৎসাহিত হইতে পারে। অজ্ঞ পল্লীবাসীর মধ্যে এখন 
উহা আবদ্ধ আছে। অথচ মহাপ্রভু-প্রণোদিত কীর্তন বঙ্গীয় 
সংস্কৃতির একটি উৎকৃষ্ট সামগ্রী। চিত্তরগন ইহার অনেক পূর্বেই 
কীর্তনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তিনি আমার কথাটা খুব 
আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন-- টাক আমি তুলিয়া 
দিব, তজ্জন্য ভাবনা করিবেন না।% স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও 
এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে 

সভাপতি, চিত্তরঞ্নকে সহঃ সভাপতি এবং দীনেশচন্দ্রকে সম্পাদক 

করে একটি কমিটিও গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এর 

অব্যবহিত পরে দীনেশচন্দ্রের গুরুতর অসুস্থতার জন্ প্রস্তাবটি অস্কুরেই 
বিনষ্ট হয়। তবে দীনেশচক্দ্রের অন্থুরোধে চিত্তরঞ্জন তার বাড়িতে 

প্রাচীন বাংলা-পুঁথির একটি সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলেন । 
এইবার চিত্তরঞ্জনের প্রবন্ধের প্রসঙ্গে ফেরা যাক । এই সুচিন্তিত 

আলোচনায় তিনি বৈষ্ণব-কবিতাঁকে বাংলার প্রাণের অভিব্যক্তি 
বলেই দেখিয়েছেন । আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে 

আরম্ভ করে তখনে। পর্ষস্ত বৈষ্ণব-কবিতা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ- 

মূলক যথার্থ সাহিত্যিক আলোচনা খুব বেশি দেখা যায় নি বললেই 
হয়। চিত্তরঞ্জনের গ্ভ-রচন। ও সাহিত্য-চিন্তার নিদর্শন হিসাবে এই 
প্রবন্ধটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে দিলাম । তিনি লিখেছেন 2 

“কেহ কেহ বলেন বৈষ্ুব-পদাবলী সাহিত্য রূপক । মানুষের 
নিজের অর্থাৎ বৈষ্ব কবিগণের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও 

সত্যের উপরে নাকি তাহার প্রতিষ্ঠা নহে । কোন্টা সত্য, কোন্ট! 

মিথ্যা তাহাকে কল্পনা করিয়া লইয়া ও ইউরোপীয় সাহিত্যের 
অভিজ্ঞতাকে সেই কল্পনার সাহায্যে আপনার অভিজ্ঞতা মনে করিয়া 

লইয়া সেই অভিজ্ঞতা দিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বৈষ্ণব-কবিতা৷ বুঝিতে 
গেলে বোধ হয় রূপকের আবশ্যক হয়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের 

* আশুতোষ স্মতি-কথ। £ দীনেশচন্দ্র সেন 



১৩৬ দেশ বন্ধু 

প্রত্যেকের অনুভূতি যে তাহাদের হৃদয় ও প্রাণের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার 
উপরেই স্বাধিন্িত। বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যে প্রাণের সাড়া পাই। 
বৈষ্ণব কবিদিগের শ্রীকৃষ্ণ কাল্পনিক নহে । বৈষ্ণবের শ্রীরাধা তাহাদের 

জীবনের প্রাণের মর্মের শতদলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই 
যুগল আমাদের সভ্যতা-সাধনা শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে শত শত বিচিত্র 

রূপ প্রকাশিত করিয়াছে । চণ্তীদাসের কবিতাই বৈষুব কবিদের ভাব- 

মাধুর্ধের আদর্শ ৷ 
'নারায়ণে" প্রকাশিত চিন্তরঞ্জনের আর একটি বিখ্যাত প্রধন্ধ-_ 

“রূপান্তরের কথ। |” এই প্রবন্ধটিও সুন্দর ও সারগভ | তিনি লিখেছেন £ 

ভাঁব খন সতাই রূপের কাছে ধরা দেয় তখনই তাহা শুধু মধুর ও 

স্রন্দর। সত্য যখন নানব-মনে প্রতিভাত হয়, ভাব যখন সেই 

আকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, তখন সে ভাব কাল্পনিক নহে, সত্যের 
আভাস নহে, তাহা রূপ, তাহাই সত্য স্বরূপ । সত্যের রাজ্যে নিত্য 

যে লীল! চলিয়াছে তাহাতে ভাব ও আকারে পার্থক্য নাই। সে 

লীল! কাব্যলোকের নিভৃত মিলনক্ষেত্র __এনন কথা অন্ুভূতি- 
সিদ্ধ লেখক ভিন্ন আর কারো লেখনী থেকে নম্তব নয় । 

“বহ্কিম-নংখ্যা” নারায়ণ এই পত্রিকার একটি অক্ষয় কীন্তি। 

চিন্তরঞ্জনৈর কবি-চেতনার মূলে যদি থাকেন চণ্তীদাস, তাহলে 

আমরা বলব যে তেমনি তার স্বদেশ-চেতনার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র। তার 
জীবনেতিহাসে দেখতে পাই যে, চিত্তরগ্ন যখন স্কুলের ছাত্র তখন 

“আনন্দমঠ” প্রথম প্রকীশিত হয় ; সেই সনয়েই যুগান্তকারী সেই 
উপস্যাস পাঠ করে তিনি স্বদেশ-সেবায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে থাকবেন। 

তিনি যথার্থ বন্কিম-ভাবের ভাবুক ছিলেন_কি সাহিত্য-দাধনায়, 
কি রাজনৈতিক কর্মে । ব্যারিস্টার হিসাবে চিত্তরঞ্জনের হাইকোর্টে 

যোগদান ও বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু একই বছরের ঘটনা । সাহিত্য- 

'স্আটের লোকাস্তর গমনের ছুই দশক পরে তার বহুমুখী প্রতিভার 
ও সাহিত্য-সপ্টির মূল্যায়নের জন্য সংঘবদ্ধ প্রয়াস বাংলাদেশের সাহিত্য- 
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জগতে সেই প্রথম। এই প্রসঙ্গে ব্রদ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নাম 
করতে হয়। বাংলাদেশে তিনিই ছিলেন বঙ্কিম-পৃজার প্রবর্তক 
এবং চিত্তরঞ্রনের অনেক আগেই তিনি বস্কিম-উতসবের আয়োজন 

করেছিলেন সেই স্বদেশী যুগের প্রাক্কালে । তার এই প্রয়াসের 
প্রশংসা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন ও এই ব্যাপারে তাকে কিছু অর্থ 

সাহায্যও করেছিলেন বলে জানা যায় । 

সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে নারায়ণ পত্রিকার “বঙ্কিম- 

সংখ্যা” প্রবন্ধ গৌরবে সত্যিই অতুলনীয় হয়ে আছে। ১৩২২ 
বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে যখন হরপ্রসাদ শাস্ট্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, 

ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকগণের রচনায় 
সমৃদ্ধ হয়ে “বহ্কিম-সংখ্যা” নারায়ণ প্রকাশিত হলো তখন শিক্ষিত 

বাডালী একবাক্যে চিত্তরঞ্রনের এই প্রয়াসের জন্য সম্পাদক হিসাবে 

তাকে অভিনন্দিত করেছিল । ছবি, ব্লক, রচনার পারিশ্রমিক 

প্রভৃতি বাবদ এই সংখ্যাটির জন্য তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন । 

এতটা৷ তিনি কেন করেছিলেন? এর উত্তরে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রকে 

তিনি একজন যুগপুরুষ বলেই মনে করতেন। তার নিজের কথায়_- 
“বঙ্কিমচন্দ্র একজন ব্যক্তি নহেন, তিনি একটি যুগ।” সেই 
যুগপুরুষকে তিনি তার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বঙ্কিমের 

কয়েকজন মনম্বী ভক্ত-প্রদত্ত নৈবেগ্ভ সাজিয়ে । অন্ুসন্ধিংস্থব কোন 
পাঠক যদি নারায়ণের এই সংখ্যাটি আজও পাঠ করেন তাহলে 
তিনি নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন | 

চিত্তরঞরন গান রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তার পিতা 

ভুবনমোহন একজন সুগায়ক ছিলেন। ব্রহ্মসঙ্গীত বইতে তার 
লেখ অনেক গান আছে। পুত্র চিত্তরঞ্জন উত্তরাধিকারস্ূত্রে এই 

প্রতিভার অধিকারী হয়েছিলেন । গান ও কবিতা আমি ছেলেবেলা 

থেকেই লিখতাম, বলতেন চিত্তরঞ্রন। তবে পিতার মতো তিনি 

গায়ক ছিলেন না, কিন্তু সঙ্গীতগ্রিয়তা ভার স্বভাবের একটি লক্ষণীয় 
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বৈশিষ্ট্য ছিল। “নারায়ণ, পত্রিকায় তার লেখা কয়েকটি গানের 

মধ্যে যেটি সেই সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং তৎকালীন 

একজন প্রসিদ্ধ সুরকার যে গানটিতে সুর-সংযোজনা করেছিলেন, 

চিত্তরঞ্জনের সেই গানটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম £ 
নামিয়ে নাও জ্ঞানের বোবা 

সইতে নারি বোঝার ভার 

( আমার ) সকল অঙ্গ হীপিয়ে ওঠে 

নয়নে হেরি অন্ধকার । 

সেই যে শিরে মোহন-চুড়া, 

সেই ত হাতে মোহন-বাশী, 

সেই মূরতি হেরব বলে 

পরাণ বড় অভিলাধী ॥ 

বাকা হয়ে দাড়াও হে 

আলো করি কুগুছুয়ার 

এম আমার পরশমাণিক 

বেদ-বেদান্তে কাজ কি আর। 

কি কবিতা, কি গান-_এই নিবিড় আধ্যাত্মিক অনুভূতিই ছিল তার 

এই জাতীয় রচনার উৎস। চিত্তরঞ্জন এখানে একাধারে কবি ও 

সাধক। | 

কথাশিল্পেও “নারায়ণ নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। এই 

পত্রিকার মাধ্যমেই আমাদের দেশের নাটক, কাব্য, ধর্ম, সঙ্গীত, 

চারুকলা, সংস্কৃতি, অনুবাদ-সাহিত্য ও উচ্চমানের সমালোচন। 

স্বজাতির সামনে এক নতুন দৃষ্টিতে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন 
তিনি এবং চার বছর কালের মধ্যে কতখানি সম্ভব তা তিনি 

অনন্যমনেই করেছিলেন । পাশ্চাত্য ভঙ্গির প্রগতি নয়, আধুনিকতার 
নামে উন্মার্গগামিতাও নয়, জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য রূপকেই 
গআবেগহীন অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাষায় প্রতিধ্বনিত করতে চেয়ে- 



দেশ বন্ধু ১৩৯ 

ছিলেন চিত্তরঞ্জন এই পত্রিকার মাধ্যমে এবং পত্রিকাটির স্বল্লায়ু 
জীবনে এই বিষয়ে তিনি যে অনেকখানি সাফল্য অর্জন করেছিলেন, 

তা না বললেও চলে । সাহিত্যে, গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধ গৌরবে___স্ব 
দিক থেকেই নারায়ণের রত্ববেদীর উপরে নবযুগের নিশান উড়েছিল। 

অপ্রিয় হলেও এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ্য । নারায়ণের 

প্রায় সংখ্যাতেই থাকত রবীন্দ্রনাথের লেখার কঠোর সমালোচনা । 
অনেকের মতে এটা না থাকলে পত্রিকাখানি সবাঙ্গসুন্দর হতে 

পারত। সেই সময়ে সাহিত্যিক মহলে চিত্তরগ্নের একটা অপবাদ 

রটে গিয়েছিল--তিনি নাকি একজন প্রচণ্ড রবি-বিদ্বেধী এবং কবির 

সম্পর্কে একটা বিদিষ্ট মন নিয়েই তিনি নারায়ণ পত্রিকা! বের করেন। 

কেউ কেউ বলতেন যে, তিনি পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্বকে মাসিক 

বেতনে নিযুক্ত করেছিলেন নারায়ণের লেখক হিসাবে শুধু রবীন্দ্রনাথের 
রচনার ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করবার জন্য । শরৎচন্দ্রকেও তিনি 

নাকি একবার রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লেখার জন্য অন্থুরোধ করে- 

ছিলেন। আমার মনে হয়, এই জাতীয় ধারণার কোন ভিত্তি নেই, 
অন্ততঃ শরৎচন্দ্রের মুখে লেখক দেশবন্ধুর প্রসঙ্গে কখনো শোনেন 

নিষে, তিনি কখনো এইভাবে নারায়ণ-সম্পাদক কর্তৃক অনুরুদ্ধ 

হয়েছিলেন । তবে নারায়ণের পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের লেখার বিরূপ 
সমালোচনা! যে থাকত তা সত্য এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই সবুজ 

পত্রে চিত্তরঞ্নও সময় সময় কঠোরভাবে সমালোচিত হতেন। 

পত্রিকা আরম্ত হওয়ার কিছুকাল পরে বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি আলিপুর বোমার মামলার দণ্ডিত আসামীর! যখন মুক্তিলাভ 
করেন তখন বারীন্দ্র ও উপেন্দ্র এই পত্রিকার লেখকগোষীতে যোগদান 

করেছিলেন । 

নারায়ণ পত্রিকায় যখন সত্যেক্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের “কমলের ছুঃখ' শীর্ষক 
উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তখন এর 
সম্পাদকের প্রতি অনেকেই কটাক্ষ করেছিলেন এই বলে যে, এমন 

উড, । 



১৪, দেশ বন্ধু 

অশ্লীল লেখ৷ সি. আর. দাশের কাগজেই বেরুন সম্ভব। এর উত্তরে 
তিনি শুধু বলতেন-_কথা-সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার পার্থক্য 
নির্ণয় করা কঠিন। পাঠকের রুচিই এখানে একমাত্র বিচারক। 

নারায়ণের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা-_ভাষা-বিরোধে 

এর ভূমিকা । আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন মাসিক পত্রিকায় 

বাংলা-ভাষার গাভীর্ঘ ও সাবলীলতা নষ্ট হওয়ার উপক্রম দেখে 
“নারায়ণ তীব্র প্রতিবাদ করে। বক্ষিমচন্দ্রই আলালী ভাষাও 

বিদ্াসাগরী ভাষার মিলন ঘটিয়ে বাংল! ভাষার এক অশেষ কল্যাণময় 
যুগের সুচনা করে গিয়েছিলেন। নারায়ণ ছিল এই ভাষার 
পক্ষপাতী ; সবুজপত্র ছিল এর বিপরীত দিকে । সাহিত্যে চলতি 
তাষার বা কথ্যভাষার ন্বপক্ষে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী । সেই সময়ে 
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ 

প্রদান করেন, সেটি সবুজপত্রের একটি গোটা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 
তাতে তিনি বলেছিলেন, “আমরা মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, কারণ সে ভাষা সহজ, সরল, নুঠাম ও 
স্থপাঠ্য । শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষাই প্রকৃত 

সাধুভাষা' ৷ নারায়ণের পৃষ্ঠায় এর জবাব দিয়েছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
ও যতীন্দ্রমোহন সিংহ । শেষোক্ত লেখকের “ভাষার কথা” নারায়ণের 

একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। ইনি ছিলেন চিত্তরঞ্রনের সহপাঠী ও 
একজন বিশিষ্ট ওুপন্যাসিক। বল! বাহুল্য, সাহিত্যে সাধুভাষারই 
পক্ষপাতী ছিল এই “নারায়ণ । 

এই পত্রিকার সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য 

অংশ জড়িত ছিল। “কিশোর-কিশোরী'-তে যেমন তার কবি-জীবনের 

পরিসমাপ্তি, তেমনি এই পত্রিকাখানি উঠে যাওয়াতে তার সাহিত্য 
সাধনায় ছেদ পড়ে এবং তখন থেকেই কবি চিত্তরঞ্জন, সাহিত্যিক 
চিন্তন ভাবের জগৎ থেকে কর্মের জগতে মুখ ফেরালেন, সাহিত্য- 
কর্ম বর্জন করে রাজনৈতিক কর্মে ঝাপ দিলেন। এই অধ্যায় শেষ 
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করবার আগে প্রসঙ্গত: আরে! ছ্'-একটি বিষয়ের উল্লেখ করব । ধর্ম ও 

জাতীয়তার একত্র সংযোগেই চিত্তরঞনের সাহিত্য । এ তিনি পেয়ে" 

ছিলেন নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে । কাব্যচর্চ। তার কাছে 

যেমন অবসর বিনোদনের বিষয় ছিল না, সাহিত্য-কর্মও তেমনি তার 

কাছে নিছক বিলাসিতার বিষয় বলে কোনদিনই গণ্য হয়নি। এই 
ছুটির মাধ্যমেই তো তার ভিতরকার জাগরণের প্রক্রিয়াটা 

সকলের অগোচরে সম্পূর্ণভাবে, সার্থকভাবে সাধিত হয়েছিল। 

“নারায়ণ পত্রিকার জন্য তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন। এছাড়া, 

তিনি আজীবন, অর্থাৎ ১৯১০ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যস্ত তিনি 

বাংল। দেশের বহু সাহিত্য-সভ1! ও মাসিক পত্রিকার জন্য অকাতরে 

সাহায্য করেছেন বলে জানা যায় । এর দৃষ্টান্ত “মাননী” ও “সাহিত্য? । 

গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়ের মুখে শুনেছি যে, 'মানসী'-র 
প্রথমাবস্থায় এই পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চিত্তরপ্রন নিয়মিত 
অর্থ সাহায্য করতেন এবং এককালীন অনেক টাকাও দিয়েছিলেন । 

তেমনি “সাহিত্য” পত্রিকা তার যেমন প্রিয় ছিল, এর সম্পাদকও ছিলেন 

তার পরম স্নেহের পাত্র। একবার অর্থাভাবে পত্রিকাটি যখন বন্ধ 

হওয়ার উপক্রম হয় তখন চিত্তরপ্রন সমাজপতি মহাশয়কে যথেষ্ট 

পরিমাণ অর্থ সাহায্য করেন। “নির্মীল্য” নামক আর একখানি 

মানিক পত্রিকার আবশ্যকীয় পরিচালনার ব্যয়ভার তিনি অনেক দিন 

যাবং বহন করেছিলেন; এই পত্রিকাখনির সম্পাদক ছিলেন 

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্ভাবিনোদ । এই পত্রিকায় তার “মালঞ্চ” ও “মালা”-র 

অনেকগুলি কবিত৷ প্রকাশিত হয়েছিল। তার শত্রুপক্ষের লোকেরা 

বলত, দাশ সাহেব বি্ভাবিনোদকে টাক! দেন বিনা স্বার্থে নয়, ভার 

কাগজে তার কবিতা ছাপান হয় বলেই না দেন। তিনি শুনে শুধু 

হাসতেন। চিত্তরপ্রনের স্বভাবই ছিল এইরকম । কারে! নিন্দায়ই 
তিনি ভ্রক্ষেপ করতেন না । এর একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত দিই। এটি 
শুনেছিলাম কুমুদবন্ধু সেন মহাশয়ের কাছে। 



১৪২ দেশ বন্ধু 

চিত্তরঞ্জন একবার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসবে কুমুদবন্ধুর 

অনুরোধে বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন । “সাহিত্য” সম্পাদক যখন এই 
সংবাদটি জানতে পারলেন তখন তিনি তার পত্রিকায় লিখলেন £ 
“ব্লুড়ে যেন এইরপ স্বর্ণ গর্দভ গিয়া স্থানটি অপবিত্র না করে,। 
মন্তব্যটি কঠিন এবং নিতান্ত অশালীন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

এজন্য চিত্তরঞ্জনের অনুরাগীরা সমাজপতির উপর ক্রুদ্ধ হন, কিন্ত 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ধার উদ্দেশে এই মন্তব্য করা হয়েছিল, দেখা 
গেল, তিনি নিধিকার চিত্তে এটি গ্রহণ করলেন। শুধু বলেছিলেন, 
সুরেশ, ভুল করেছে, তার কলম থেকে এটা আশা করি নি। স্বর্ণ 

গর্দভ তাকেই বলে যে শুধু টাকার বোঝা বয়। আনি তো তা নই। 
আমি দু'হাতে টাকা রোজগার করি, খরচ করি দশ হাতে । সুরেশ 

নিজেই তো! তা জানে । টাকা দিয়ে আমিই তো তার কাগজটাকে 

বাঁচিয়েছিলাম । আমি তাহলে কেমন করে স্বর্ণ গর্ভ হলাম ? শোনা 

যায়, সমাজপতি মহাশয় নাকি পরে এজন্য অনুতপ্ত হয়ে চিত্তরঞজনের 

কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলেন। তখন তিনি এই মানুষটির 
যে মূতি দেখেছিলেন ও তার মুখে যে ছু'-একটি কথা শুনেছিলেন 
তা ছিল তার কল্পনার বাইরে । “সুরেশ, তোমরা আমাকে চিনলে না, 

টাকা আমার কাছে তুচ্ছ ।'--এই কথা বলেছিলেন সেদিনের চিত্তরঞ্জন 

দাশ ধার ওপর তখন লক্ষ্মীর প্রসাদ বধিত হচ্ছিল অজত্রধারায় ও 

মুক্তহত্তে । 
বন্ধিমচন্দ্র সম্পর্কে যেমন, নটগুরু গিরিশচন্দ্র সম্পর্কেও চিত্তরঞ্জন 

তেমনি অশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।* গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা 

তার কাছে শেক্সপীয়রের নাট্যপ্রতিভার তুল্যই মনে হতো। 
গিরিশচন্দ্রের নাটকের অভিনয় দেখতে তিনি ভালবাসতেন । তাই 

তিনি কুমুদবন্ধু সেনকে দিয়ে “নারায়ণ' পত্রিকায় গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে 
কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়ে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র 

লেখকের “শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য 
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উভয়েরই রচনার বহু অংশ তার কষ্ঠস্থ ছিল। সাহিত্যিক চিন্তরঞ্জনের 
সাহিত্যপ্রীতির শেষ নিদর্শন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তার বিপুল 

সাহিত্য সংগ্রহ দান। রসা! রোডের বাড়িতে যেমন বহু সহস্র টাকার 

আইনের কেতাব ছিল, তেমনি ছিল বহু পুরাতন বাংলা গ্রন্থ, য! 
তিনি প্রচুর অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করেছিলেন । অসহযোগ আন্দৌলনে 
যোগদানের পর সবই তিনি পরিষদ গ্রন্থাগারে দান করেন। এর 
পরেও কি বলতে হবে বাংল! সাহিত্যে “নারায়ণ তথ! এর সম্পাদক 

চিত্তরপ্রনের স্থান কোথায়? স্বদেশপ্রেম ছিল তার সকল সাহিত্য- 
কর্মের উৎস-_-এই সত্যটি আমরা যেন কখনো বিস্মৃত না হই । 



॥ নয় ॥ 

চিত্তরগ্রনকে আমরা রাজনীতির আসরে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও 

পরোক্ষভাবে প্রথম দেখতে পাই সেই ১৯০৫ সাল থেকে_ বঙ্গভঙ্গ 

আন্দোলনের সময় থেকেই । বাংলায় তখন এক নবজাগরণের সাড়া 

পড়ে গিয়েছে । এই শতকের প্রথম দশকে কার্জনী-বিধানকে উপলক্ষ 

করে বাংলায় যে ঝড় উঠেছিল, সেদিনের বিছ্যুৎ-বিদীরণ আকাশে 

রাষ্থীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য যে নতুন চেতনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, 
সেই ইতিহাসটা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব, কারণ দেশবন্ধুর 
রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপটের এটা একটা অবিচ্ছে্ত অংশ । 

১৯০৫ 

বাংলার রাজনীতিতে আরম্ভ হলো একটি নতুন অধ্যায়। লর্ড 
কার্জন তখন ভারতবর্ষের বড়লাট ও গভর্ণর-জেনারেল। প্রশাসনিক 

কাজের ম্থবিধা হবে, এই ওজুহাতে তিনি গোটা বাংল প্রদেশকে 
ভেঙে ছুই ভাগে ভাগ করলেন-_পূর্ব-বাঁংলার ঢাকা, চট্টগ্রাম ও 

রাজসাহী বিভাগকে আসামের ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকা জেল ছুটির 
সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়ে 'পূর্ববঙ্গ' এই নাম দিয়ে একজন নতুন ছোট- 
লাটের অধীনে একটি নতুন প্রদেশ ও বিহার-উড়িষ্যা সমেত বাংলার 

প্রেসিডেন্গী ও বর্ধমান বিভাগের জিলাগুলি নিয়ে আর একজন ছোট- 

লাটের অধীনে আর একটি প্রদেশ গঠিত হয় এবং এর পুরাতন নাম 
বাংল! প্রদেশ__বহাল থাকে । লর্ড কাজনের আসল উদ্দেশ্য কিন্ত 

ছিল সমগ্র প্রদেশের ক্রমবর্ধমান জাতীয় সংহতি নষ্ট করা! এবং নব- 

জাগ্রত হিন্দু-মুসলমান যাতে মিলিতভাবে সরকারের বিরোধিতা করতে 

নাপারে স্জেন্ত এইরূপ বিভাগের দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
একটা ব্যবধান স্থগি করা । এই বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধেই সেদিন সমগ্র 
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বাঙালীর কণ্ঠে গর্জে উঠেছিল তুমুল প্রতিবাদ-_গঙ্। ও পল্লার কুলে 
কূলে জলে উঠেছিল আগন। সেই আগুনের লেলিহান শিখা থেকেই 
জন্ম নিয়েছিল ইতিহাস-বিখ্যাত “ম্বদেশী আন্দোলন” । কংগ্রেসের 

জন্মের পর থেকে (১৮৮৫) স্বাধীনত। লাভের বৎসর পর্যস্ত__এই বাষট্র 

বছর কালের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলার 
এই স্বদেশী আন্দোলনের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, কারণ এই আন্দোলনের 

ফলশ্রুতি ছিল আমাদের এতকালের পোধিত রাজনৈতিক ধ্যান- 

ধারণায় যুগোপযোগী একটি সম্পূর্ণ ০৬ 928180 বা নতুন চেতনার 
উন্মেষ। এই নতুন ভাবাদর্শের প্রবক্তা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ । 

এ'রই মধ্যে চিত্তরঞ্জন দেখতে পেয়েছিলেন একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী 

স্বদেশপ্রেমিক ও চিন্তাশীল এক ব্যক্তিকে । বিলাতে থাকতেই 
অরবিন্দের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং ছু'জনেই তখন ব্রিটিশ 
পার্লামেণ্টের সদস্তপদপ্রার্থী দাদাভাই নৌরজির নির্বাচনে যথেষ্ট 
পরিশ্রম করেছিলেন । স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে পুনরায় এই 

ছুই সহমর্মীর মিলন বোধ হয় ইতিহাস-বিধাতার অভিপ্রেত ছিল। 
বিগত শতাব্দীর শেষ বছরে জর্জ নাথানিয়েল কার্জন ভারত- 

বর্ষের বড়লাট হয়ে এসেছিলেন (১৮৯৯-১৯০৫) একমাত্র বঙ্গ- 

ব্যবচ্ছেদের মতলব নিয়ে নয়। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র । 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তার শিরঃগীড়ার কারণ হয়ে দাড়িয়ে- 

ছিল ভারতে আসার অনেক আগে থেকেই। এই কংগ্রেসের 
বিনাশ সাধন করার কথাটা তিনি ভারতের মাটিতে পদার্পণ 
করেই চিন্তা করতে থাকেন। ১৯০০ সালের শেষ ভাগে ভারত- 
সচিবকে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন 2 “7 ০৮৮0 101161 

13 089 0১6 9002558 15 00006110660 10 21] 200. 

0006 010) £162550 21110100193, %/1)116 20170012515 0০ 

9.819% 3 00 ৪, [96206] 0618196,% কিস্তু ভারতের জাতীয় 
জারির 

ক্ষ ০0160651601 7:611675 : 1,010 00120 
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মহাসমিতির অন্তগিহিত শক্তিকে (আবেদন-নিবেদন নীতি সত্বেও ) 
কান ঠিকমতো বুঝতে পারেন নি। রোমসম্রাট সীজারের মতো 
জীীকজমকপ্রিয় লর্ড কার্জন যখন দেখলেন কংগ্রেসকে উৎখাত করা 

কোন মতেই সম্ভব নয়, তখনি তিনি বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের কথাটা বিশেষ- 
ভাবে চিন্তা করতে থাকেন। বিলাতে যতদিন তিনি পার্লামেণ্টে 

(হাউজ অব কমন্স ) ছিলেন ততদিন তিনি প্রতিভার কোন পরিচয় 
দিতে পারেন নি। তাই একটা কিছু করে খ্যাতিলাভ করতে হবে 
এই রকম একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই তিনি বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনাটা 

রচন। করে থাকবেন । ১৯০৩ সালে দিল্লীতে দরবার বসিয়ে তিনি 

অখ্যাতি অজর্ন করেন । 4 70010190)05 70986977600 ৪, 109191)- 

176 [9601216. দিল্লী দরবার সম্পর্কে লালমোহন ঘোষের এই তীব্র 
মন্তব্যটি স্মর্তব্য । তার বঙ্গভন্বের পরিকল্পনাটি যে চরম নির্বু্ধিতার 
কাজ হয়েছিল, সে কথা তারই পরবর্তী বড়লাট লর্ড মিন্টো স্বীকার 

করেছিলেন। কাজের মতে। আর কোন বড়লাট ব্রিটিশ শাসনকে 
এদেশে অমন অপ্রিয় করে তোলেন নি। 

বঙ্গবিভাগ তথা স্বদেশী আন্দোলনের আনুপৃধিক ইতিহাস এখানে 
আলোচনা করবার প্রয়োজন নেই। সে ইতিহাস আমি ইতিপূর্বে 
অন্থাত্র বিস্তারিতভাবেই বলেছি, বিশেষ করে আমার “রাষ্ট্র্র সুরেন্দ্র- 
নাথ গ্রন্থে। ইতিহাসের বুকে যখন তরঙ ওঠে, আরম্ত হয় 

যখন এক একটা আন্দোলন তখন সেই আন্দোলনের গর্ভ থেকে 
কতকগুলি মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয় । এরাই অংশতঃ এই 
আন্দোলনের আঙ্টা। আবার এই আন্দোলনই এদের অংশতঃ স্থষ্টি 
করে থাকে । আন্দোলনের ফলেই এঁদের আবির্ভাব, এটা সত্য এই 

কারণে যে, এই পটভ্ূমিক! এবং আন্দোলন সঙ্জাত প্রেরণা না৷ থাকলে 
এদের চিন্তা ও কর্ম বাস্তবে রূপায়িত হতে পারত না। অথবা যদি 

হতো, তা কোনমতেই ফলপ্রস্থ হতো না। আবার এরাই যে 

আন্দোলনের জন্মদাতা, এটাও সত্য। কারণ এর আবেগ ও 
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আস্পৃহাকে একটা সুবলয়িত রূপ দিয়ে ঠিক পথে পরিচালনা 
করার জন্যই এই সব ব্যক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে। পৃথিবীর 
ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে, মহৎ ব্যক্তিরা তাঁদের যুগের আশা- 

আকাজক্ষাকে গঠন করতে ও প্রকাশ করতে সহায়তা করে থাকেন 

এবং এটা করতে গিয়েই তাদের নিজন্ব উপলব্ধিকে তারা নিয়ে 

আসেন বাস্তব রাজনীতির নাগালের মধ্যে । 

১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলনকে ভগিনী নিবেদিতা 
00907 ০0? 0006 79€019195 931716 17) 701069]-এই বলে 

উল্লেখ করেছেন। সত্যিই এই আন্দোলন ঠিক তাই-ই ছিল-_- 
বাংলার জন-মানসের একটা! প্রচণ্ড বিক্ষোভ । জাতীয়তার সেই 

তরঙ্গাভিঘাতে ইতিহাসের গর্ভ যখন স্পন্দিত হলো, তখন কার্জনী- 

বিধানকে উপলক্ষ্য করে বাংলার রাজনীতিতে একে একে দেখা 

দিলেন অশ্বিনীকুমার, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, শ্থামসুন্দর, চিত্তরঞ্জন, 

অরবিন্দ প্রভৃতি এমন কতকগুলি মানুষ ধাদের হৃদয় ছিল নব- 

জাগ্রত জাতীয়তাবাদের ভাবরাশিতে পূর্ণ। স্বদেশের সমস্তা ও 
এই রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তিচিন্তায় এর! সকলেই অবহিত ছিলেন। আনন্দ 
মোহন বস্থু ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন এঁদের পূর্ববর্তী এবং 
এদের মত ও পথ ব্বতন্ব হলেও, স্বদেশী আন্দোলনে এরাও 

ছিলেন উল্লেখযোগ্য নেতা। এই আন্দোলনের কালে চিত্তরঞ্জন 

বিশেষভাবে যে তিনজনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন তারা হলেন 
বিপিনচন্দ্র, শ্যামস্ন্দর ও অরবিন্দ। চিত্বরঞ্রনের এই সময়কার 

রাজনৈতিক জীবনের পটভূমি এই তিনজনকে বাদ দিয়ে যেমন সম্পূর্ণ 
নয়, তেমনি পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলার 
প্রথম অসহযোগী নেতা শ্যামসুন্দরকে বাদ দিয়ে অসহযোগী দেশবন্ধুর 

কথা বলা যায় না । আমর! তাই পরবতী একটি অধ্যায়ে বিপিনচন্দ্র- 
শ্যামসুন্দর-অরবিন্দের কথা ম্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করব । সমকালীন 
বাংলার অনেক প্রবীণ ও নবীন দেশপ্রেমিক ও মনীষী ব্যক্তিকে এই 
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স্বদেশী আন্দোলন প্রবলভাবেই আকর্ষণ করেছিল। এদের মধ্যে 
ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মহারাজা মণীন্দরচন্দ্র নন্দী, 
আবল রসুল, সখারাম গণেশ দেউস্কর, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ 

দত্ত এবং আরে! অনেকে । ছুইজন কংগ্রেস সভাপতি-__আনন্দ- 

মোহন ও স্ুরেন্দ্রনাথ--এই আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। 
এঁদের মধ্যে সেদিনের বাংলায় আনন্দমমোহনই ছিলেন সর্জন- 

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি । 

এখানে উল্লেখ কর! দরকার যে, ভারতবর্ষের জাতীয়তায় যে দিকৃ- 

পরিবর্তন চিত হয়েছিল সেটা যে একমাত্র বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বা তার 
প্রতিবাদে দেশী আন্দোলনের ফলেই ঘটেছিল তা মনে করলে ভূল 
হবে। এটা সম্ভব হয়েছিল ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫-এই সাত বছর 

কালের মধ্যে সংঘটিত একাধিক বটনা যার প্রভাব শুধু ভারতবর্ষের 
উপরে নয়, সমগ্র এশিয়ার উপরেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই 
ঘটনাবলীর মধ্যে ১৯০৪-১৯০৫-এর রুশ-জাপান যুদ্ধ ছিল একটি। 
প্রাচ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাজ্ীয় অধৈর্য ও বলদ্পা রাশিয়। যেদিন 
নবজাগ্রত ক্ষুদ্র জাপানের শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করল, সেদিন 

তার প্রতিক্রিয়াটা অনিবার্ষভাবেই সমস্ত এশিয়া মহাদেশে পরিব্যাপ্ত 

হয়ে গিয়েছিল। জাপানের এই অপ্রত্যাশিত বিজয়লাভ সেদিন 

শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীর ক্ষমতার প্রতীক বলে 

গণ্য হয়েছিল এবং এর ফলেই এই মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্র- 

নৈতিক মুক্তিলাভের আকাজ্্ষা জাগ্রত হয়েছিল। স্বনামধন্য ভারত- 
বন্ধু এণুজ সাহেব তখন এই দেশে অবস্থান করছিলেন। তিনি 
এশিয়ার এই সর্বব্যাপক মানসিক জাগরণের ধারা লক্ষ্য করে লিখে- 

ছিলেন ; 

£48. 0) 01996 ০100৩ 962 1904 16 ৬23 01621 6০ 01096 
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এগুজ-কথিত এই 4507” বাঁ চাঞ্চল্য ছিল বাংলার স্বদেশী 
আন্দোলন । প্রবল পরাক্রান্ত একটা সম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে 
জাপানের মতো! একটি ক্ষুদ্রশক্তির এই জয়লাভ সেদিন যে পরোক্ষ- 

ভাবে এই স্বদেশী আন্দোলনকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল এবং 
প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দাড়াতে ভারতবাসীকে অনু- 
গ্রেরনা জুগিয়েছিল, সে বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। 

প্রদীপ থেকেই তো৷ প্রদীপ জলে থাকে; তেমনি ইতিহাসেও দেখ 
যায় যে একটি শক্তির স্ুরণ থেকেই আশেপাশের অন্য প্রসুপ্ত শক্তির 
মধ্যেও স্ফুরণ দেখা দিয়ে থাকে । ইহাই ইতিহাসের নিয়ম__ 

ইহাই এঁতিহাসিক প্রক্রিয়ার চিরন্তন ধারা। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন 
তাই একমাত্র কার্জনী-বিধানের জন্য সম্ভব হয় নি, এর পিছনে ছিল স্য 
জাগ্রত এশিয়ার শ্বেতাঙ্গ সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী তীব্র মনোভাব । 
লর্ড মিণ্টো ও য্যানি বেশাস্ত উভয়েই এই সাক্ষ্য দিয়েছেন । মিন্টো 
বলেছেন 2 4১1] 48512, 5/295 11721561115 26 0109 ৬10007569 01 

08090 ০৮6] 2 চ810106217) 0০0৬/6,.00676 5125 22 
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1০605 06] 1২05319, 200. 06 11) 010210015 ০0100161005 

10 005 0006] %/০]20.১ *% সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সমকালীন 

পৃথিবীর পরিবর্তনের অবস্থা, ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজদের গণতন্ত্রে 
আদর্শ ও রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ__এরই ফলশ্রুতি ছিল 
স্বদেশী আন্দোলন । 

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অন্থুমোদন করার পর ১৯৭৫- 

এর ২৯শে সেপ্ম্বর তারিখে সিমলা শৈলশিখরে “দি বেঙ্গল পাটিসিন 
বিল' আইনে পরিণত হয় ও অক্টোবরের ১৬ তারিখে (১৩১২, আশ্বিন 

৩০) এই আইন সরকারীভাবে কার্ষে পরিনত হয় অর্থাৎ বঙ্গ-বিভাগ 
আইনত বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে এবং লর্ড কার্জন তখন সদস্তে [076 
161889] 10210201010 15 7)0%/ এ, 5260]80 ৪০--এই বলে ভারত 

ত্যাগ করেন। স্ুরেন্ত্রনাথের নেতৃত্বে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান সেদিন 

মিলিতভাবে এই কাজনী-দস্তের সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য _এই 
পাকা-পোক্ত ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য-_চার-পাচ বছর 

ধরে যে তীব্র আন্দেলন চালিয়েছিল তার ইতিহাস সুপরিচিত । 

মোটকথা, লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা ও বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের 
মতে! একটি অপরিণামদশী বিধানই যে ভারতবধের রাজনীতিতে 

ইতিহাসের অভিপ্রেত পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে দিয়েছিল, সে বিষয়ে 

কোন সন্দেহ নেই। এর ফলে দেশের মধ্যে যে একটি জাতীয় 

সংগ্রাম আসন্ন হয়ে উঠবে, সুরেন্্রনাথ তার “বেঙ্গলী' পত্রিকায় “& 
78৮6 2019722] 0159367 শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 

তেমন আশঙ্কা প্রকাশ করে রাজশক্তিকে পুরাহেই সাবধান করে 

দিয়েছিলেন । 
দেশব্যাপী প্রতিবাদ আন্দোলন কেবল রাজনৈতিক বক্তৃতা ব৷ 

সভা-দমিতির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না__গঠনমূলক প্রচেষ্টার ভিতর দিয়েও 
তা আত্মপ্রকাশ করেছিল। শিক্ষার দিক দিয়ে জাতীয় পুনর্গ ঠনের 

আট 

ক 41200122%170 ০0 4550. : 4801015 3585911 
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প্রশ্রটি বাংল! দেশে সকলের আগে ধার মনে জেগেছিল তিনি হলেন 

আচার্য সতীশচন্দ্র মুখ্যোপাধ্যায়, যিনি ১৯০২ সালে “ডন সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠা করে নীরবে কাজ করে চলেছিলেন। তারপর এই ক্ষেত্রে 
এগিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ তার “্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা নিয়ে । 

কিন্তু বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পর জাতির বিশিষ্ট নেতৃব্র্গ নিশ্চেষ্ট রইলেন না । 
তারা এই সময়ে দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের 

কথা চিন্তা করতে থাকেন এবং এরই ফলে কলকাতায় স্থাপিত হয় 

“জাতীয় শিক্ষা পরিষদ" । যে দুইজন বাঙালী সন্তানের অর্থান্থকৃল্যে 

বাঙালীর এই বৃহত্তম প্রয়াটি সেদিন সার্থক হয়েছিল তারা হলেন 
মৈমনসিংহের সৃূর্ধকান্ত রায় চৌধুরী ও কলকাতার স্ুবোধচন্দ্র মল্লিক । 
যেদিন ( নভেম্বর ১৭, ১৯০৬) পাস্তিরমাঠে পনের হাজার লোকের 

সামনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপনের সিদ্ধান্ত ও এই মহৎকার্ষে 

স্ুবোধচন্দ্র মল্লিকের এক লক্ষ টাক দানের কথা ঘোষিত হয়, সেদিন 

সমবেত জনতার মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল ত৷ 
এক কথায় অবিস্মরণীয় । এই দানের জন্য তার সকৃতজ্ঞ দেশবাসী 

স্ুবোধচন্দ্রকে “রাজা” উপাধি দান করেন । 

পটলডার্জার বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের সন্তান স্ুবোধচন্দ্র 

মল্লিকের নাম আজ বিস্ৃতির অন্তরালে বললেই হয়। স্থুবোধচন্্ 

(১৮৭৯-১৯২০) কলকাতা বিশ্ববি্ঠালয় থেকে ফার্স্ট আটস পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হয়ে বিলাতে গিয়ে কিছুকাল কেমত্রিজে অধ্যয়ন করেন ও 

ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যও প্রস্তুত হন। কিন্ত পারিবারিক কারণে 

শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে তিনি এই শতকের প্রথমেই দেশে প্রত্যাবর্তন 

করেন ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। বাংল! দেশে 

অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১৪৮ নম্বর রস! রোডের বাড়ি 

যেমন এ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল, তেমনি রাজ! 

স্ববোধ মল্লিকের ১২ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের (বর্তমান নাম 
রাজ। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার ) বাড়িটা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের 
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অন্যতম কেন্দ্র। বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতার! তখন এইখানেই 
মিলিত হয়ে কর্তব্য নির্ধারণ করতেন, পরামর্শ করতেন । বরোদ! থেকে 

বাংলায় এসে এই বাড়িতেই অরবিন্দ ঘোষ কয়েক বছর বাস করে- 

ছিলেন। ১৯০৬ সালের স্ুরাট কংগ্রেসে বাংল দেশ থেকে যে বিরাট 
প্রতিনিধি দল গিয়েছিলেন তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছিলেন এক 

স্ুবোধচন্দ্র এবং তারই ক্রীক রোর বাড়িতে “বন্দে মাতরম্* পত্রিকার 
কার্ধালয় স্থাপিত হয় । ১৯০৮ সাল রেগুলেসন আইনে (]২6519- 

1100. []] ০1818) ধৃত ও নির্বাসিত নয়জনের মধ্যে ইনি একজন 
ছিলেন ।% 

কথিত আছে, সুবোধচন্দত্র একদিন কথ প্রসঙ্গে শ্যামসুন্বর 

চক্রবর্তীর কাছে বলেন যে, দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রচারের এই সুবর্ণ 
ন্বযোগ । নেতৃবর্গ যদি এই ধরনের একটা প্রয়াস করেন তাহলে তিনি 

একাই এই কাজের জন্য একলক্ষ টাকা দিতে পারেন। সুবোধ 

মল্লিকের এই সাধুসংকল্পের কথা শ্যামনুন্দরের কাছে চিত্তরঞ্জন যখন 
জানতে পারলেন তখন তার বিশ্ময়ের সীমা-পরিসীম। রইল না । 

“একলক্ষ টাকা ! জাতীয় শিক্ষার জন্য স্থবোধ এক! এই টাকা দেবে--- 

চলো তার কাছে আমি একবার যাই ।-এই কথা বলেছিলেন 

চিত্তরঞ্জন ৷ বস্তুতঃ সুবোধচন্দ্রের এই দান সেদিন তাকে বিশেষভাবেই 

অনুপ্রাণিত করে থাকবে । একেই বলে যথার্থ দেশপ্রেম । বাংলার 

স্বদেশী আন্দোলন যে আন্দোলন মাত্র ছিল না, এটা ছিল প্রকৃত 
পক্ষে ন্যাশনালিজমের একটা অভ্যুদয় । সেদিন অনেকের সঙ্গে মিলিত 

হয়ে এই আভ্যুদয়িক রচনা করেছিলেন স্ুবোধচন্দ্র । নিঃসন্দেহে 

তিনি সর্বকালের বাঙালীর প্রাণের “রাজা? | 

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ বিধিবদ্ধভাবে স্থাপিত হলো ১৯০৬-এর 

জুন মাসে। এর গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের একটি 
প্রধান ভূমিক। ছিল। এই পরিষদের উদ্যোগে স্থাপিত হলো একটি 

* জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রশ্থ দ্রব্য । 
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হ্যাশনাল কলেজ ও স্কুল। এই কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে বরোদ! থেকে 

অরবিন্দ এলেন বাংলা দেশে । সেখানে হাজার টাকা মাইনের 
সম্মানিত চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে তিনি নিদ্ধিধায় গ্রহণ করলেন 
মাত্র পঁচাত্তর টাকা বেতনে ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষের চাকরি । 

এরও পিছনে চিত্বরঞ্জনের হাত ছিল। বন্ধুর আহ্বানেই অরবিন্দ 
এসেছিলেন অমন চাকরি ছেড়ে দিয়ে। অরবিন্দের এই ত্যাগটিও 

সেদিন চিত্তরঞ্জন নিবীক বিস্ময়ে দেখে থাকবেন । উভয়ের মধ্যে 

যে বন্ধুত্বের সুত্রপাত হয়েছিল বিলাতে ছাত্রাবস্থায়, আজ তাদের 
পরিণত বয়সে সেই বন্ধুত্বটাই হয়ে উঠল প্রগাঢ়, নিবিড় । যখন 
অরবিন্দ ন্যাশনাল কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে জাতীয়তাবাদী দলের 
মুখপত্র “বন্দে মাতরম্*-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন থেকে 
প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জনকে দেখা যেত ক্রীক রোতে বন্দে 

মাতরমের আসরে । চিত্তরঞ্রনের সঙ্গে আসতেন আরে! একজন । 

তিনি ব্যারিস্টার রজতনাথ রায়, চিত্তরপ্নের বিশেষ বন্ধু। প্রকৃত- 
পক্ষে এঁরা দু'জনে যদি সেদিন স্বেচ্ছায় বন্দে মাতরম্ পত্রিকার আধিক 
দায়িত্বের অনেকখানি গ্রহণ না করতেন, তাহলে কাগজখানি চলা 

মুক্ষিল হতো! । ্রহ্মাবান্ধবের “সন্ধ্যা'র জন্যও এই ছুই বন্ধু অকাতরে 
টাকা দিতেন। এঁদের এই নেপথ্য সাহায্যের কথা সেদিন খুব কম 

লোকেই জানত। এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে শ্যামসুন্দর 
লিখেছিলেন £ “ন্ধ্যা ও বন্রে মাতরমে কাটা কাটা বোল বেরুত আর 

টাকা টাক। করে প্রাণ যেত চিত্ত ও রজতের । রজতনাথ রায় 

ছিলেন চিত্তরঞ্রনের সমসাময়িক একজন খ্যাতনাম! ব্যারিস্টার । 

তিনি চিত্রপ্রনের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু তার খুব স্সেহের পাত্র 
ছিলেন। ইনি স্বনামধন্য রজনীনাথ রায়ের পুত্র এবং এরাও বিক্রম- 

পুরের অধিবাসী ছিলেন এবং এই স্ৃত্রেই দাশ-পরিবার ও রায়- 

পরিবারের মধ্যে খুব সখ্যতা! ছিল। রজত রায় রাজনীতিতে টিলক- 
পম্থী ছিলেন। এই রজত রায় যখন অকালে মারা যান তখন 
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ব্যথিত চিত্তে দেশবন্ধু বলেছিলেন__-“রজতট। ফাকি দিয়ে চলে গেল ।' 

আবার অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে মাত্র একচল্লিশ বছর 

বয়সে যখন স্থুবোধ মল্লিকের মৃত্যু হয়, সেদিনও তেমনি ব্যথিত চিত্তে 

তিনি বলেছিলেন £ “সুবোধ বেঁচে থাকলে আজ আমাদের ভাবনা ? 

এই যে জহ্দয়-সংবেদনশীল হৃদয়--এইটাই তো দ্রেশবন্ধুর চরিত্রকে 

করেছে মহিমান্বিত । 

কার্জনকে ধন্যবাদ এইজন্য যে তিনি তার অজ্ঞতপারে ইতিহাসের 

হাতে যন্ত্ত্বরূপ হয়ে এক অসতর্ক মুহুর্তে কলমের একটি খবচীয 
এক বাংলা ভেঙে ছু'টুকরো৷ করে দিয়েছিলেন, যার ফলে বাঙ্গালীর 

অন্তরে সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল এক অভিনব সূর্যচেতন। যাঁর অপর 

নাম ন্যাঁশনীলিজম । নবজাগ্রত এই জাতীয়তাবাদের আদর্শকে 

সম্বল করেই তো দেখ! দিয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন যার প্রতিক্রিয়। 

ভার্তবষের রাষ্থীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে হয়েছিল সুদূরপ্রসারী । 
চিত্তরপ্রনের মানস জাগরণের পক্ষেও এই আন্দোলনট। ছিল একান্ত- 

ভাবেই অপরিহার্ধ। অরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে 

প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের যে স্থযোগ তিনি এই সময়ে পেয়েছিলেন তা 

তার জীবনে বৃথ৷ হয় নি। তার রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের সেই 
উধাকালে আমরা দেখতে পাই প্রথমেই তিনি সংযুক্ত হলেন অনুশীলন 

সমিতির সঙ্গে, তারপর বিপিনচন্দ্রের ভাবধারার সঙ্গে । বিপিনচন্দ্র 

যখন প্রথমবার বিলাত থেকে ফিরে এসে তার নিজন্ব পত্রিকার (3$2% 

770৫ ) সম্পাদনায় ব্রতী হন তখন থেকেই চিত্তরঞ্রনের সঙ্গে তার 

সামাজিক ও রাষ্ত্রীয় কর্মজীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধের সূত্রপাত হয়। 

“নিউ ইত্ডিয়া" যে নতুন স্বাদেশিকতার বীজ বপন করে, “বন্দে মাতরমে? 

তাই-ই উজ্জল হয়ে ফুটে উঠেছিল । চিত্তরঞ্জনের দেশচর্যায় প্রকৃত 
দীক্ষা হয় স্বদেশী আন্দোলনের সময় । বিপিনচন্দ্র নিজেই বলেছেন £ 

“দেশচর্যায় আমি তাহার ভার বহন করিতাম, সংসার-ধর্ম প্রতিপালনে 
তিনি আমার ভার বহন করিতেন । এইরূপে প্রায় দশ-পনর বৎসর 
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কাল 'আমার সাংসারিক দায়-অদীয় কেবল প্রসন্নচিত্তে নহে, পরস্ত 
অনাবিল শ্রদ্ধাসহকারে চিত্তরঞ্জন বহন করিয়াছিলেন ।* চিত্তরঞ্জনের 

রাজনৈতিক চিন্তার উন্মেষসাধন ও পরিপুর্টি বিধানে বিপিনচন্দ্রের 
অবদান বড় কম ছিল না। অবশ্য তার ছাত্রাবস্থা থেকেই চিত্তরঞ্জনের 
হৃদয় সেদিনকার নবজাগ্রত দেশপ্রেমের ভাবরাশিতে-_যা রঙ্গলাল 

ও হেমচন্দ্রের কবিতায় ফুটে উঠেছিল-_পরিপূর্ণ ছিল। বিপিনচন্দ্রের 
প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ তাই-ই প্রথম দানা বাঁধে । 

তারপর স্বদেশীর সময়ে অরবিন্দ-চিত্তরঞ্জন মিলনটা ছিল ইতিহাস- 
বিধাতারই অভিপ্রেত। এই সময় থেকেই বাংলা তথা ভারতের 
রাজনীতি দুইটি শিবিরে পৃথক হয়_-১1০4০7০৮৩ ও 1610015 

অর্থাৎ নরমপন্থী ও চরমপন্থী । অরবিন্দ ছিলেন. শেষোক্ত দলের, 
বিপিনচন্দ্র, শ্য।মসুন্দর প্রভৃতি আরো অনেকেই তখন এই দলের 

অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। চরমপন্থীদের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের প্রথম সংযোগের 
ইতিহাঁসটা এই । ১৯০৫, ২৪শে ডিসেম্বর । স্থান--১৪৮১ রস! রোড । 

এই দিন এইখানে চরমপন্থীদের একটি সভা হয় । এই সভায় চরম- 
পন্থীদের একটি কার্ষকরী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই “ম্বদেশী 
মণ্ডলী” নামে পরিচিত হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, “দেশবন্ধু 
চিত্বরঞ্জনের বাড়িতেই বাংলার স্বদেশী যুগের চরমপন্থী দল প্রথম ভূমিষ্ঠ 
হইল | কাশী কংগ্রেস এর মাত্র ছ-তিন দিন পরের ঘটনা । চরম- 

পন্থী নেতারা এই কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন । কংগ্রেসের সঙ্গে 

চিত্তরপ্রনের সেই প্রথম সংযোগ । অবশ্য তখনো পর্ষস্ত তিনি অস্ত- 
রালব্র্তী হয়েই ছিলেন_-প্রকাশ্যে চরমপন্থীদলের নেতা তখন ছিলেন 
বিপিনচন্দজ্র, অরবিন্দ এর অনেক পরে। 

১৯০৬। বরিশাল কনফারেন্স। বাংলাদেশের রাজনীতিতে 

সেদিন ব্যারিস্টার আবল রসুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই 

* বিপিনচন্দ্র "পালের প্রবন্ধ; দেশবন্ধু সংখ্যা মাসিক বন্থ্যতী, ১৩৩২ 
গ*্ীমনজবিন্দ ও বাংলার ক্বধেশী যুগ £ গিরিজাশঙ্কর বায় চৌধুরী । 

১১ 



১৫৬ দেশ বন্ধু 

কনফারেন্স ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । স্ুরেন্দ্রনাথ, বিপিন- 
চক্র, রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব ও অরবিন্দের সঙ্গে চিত্তরপ্রনও এই 
কনফারেন্সে গিয়েছিলেন। তারপর এই বছরেই জাতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশন বসল কলকাতায়, নরমপন্থীরা চাইলেন বৃদ্ধ নৌরজিকে । 
এই নিয়ে ছইদলে বাধল তুমুল বিরোধ । এই কংগ্রেসের অভ্যর্থনা 
সমিতিতে একশত টাকা টাদ। দিয়ে চিত্তরপ্তন এর একজন সভ্য হয়ে- 

ছিলেন, কিন্তু সভাপতি নির্বাচন ব্যাপারে বিরোধের মূলে তিনি আছেন 
জেনে, মডারেটদলের নেতা স্তুরেন্দ্রমাথ অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যপদ 

থেকে চিত্তরঞ্জন ও তার সহকর্মী আরো কয়েকজনকে অপস্যত, 

করেন। চিত্তরঞ্জন এজন্য যারপরনাই ব্যথিত হন। টিলক, ডাক্তার 

মুণ্জে, খাপার্দে প্রভৃতি তখন তার রসা রোডের বাড়িতে আতিথ্য 

গ্রহণ করেছেন৷ তথাপি দাদাভাই নৌরজি সভাপতি হবার দরুণ 
তিনি কংগ্রেসের এই অধিবেশনে উপস্থিত তে। ছিলেনই না, উপরস্ত 
তিনি অধিবেশন চলাকালীন সময় কলকাতা ত্যাগ করে পুরুলিয়া 
চলে যান এবং কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়ে গেলে তিনি আবার 

কলকাতায় এসে টিলক প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হন। টিলকের প্রতি 
চিত্তরগ্রন আজীবন গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বলতেন £ 

“লোকমান্য লোকমান্যই বটে। ১৯১৯ সালে অমৃতসর কংগ্রেসে 
টিলকের সঙ্গে তিনি আবার মিলিত হয়েছিলেন, সে কথা পরে বলব । 

প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা দরকার যে ১৯০৬ সালে টিলক কলকাতায় 
এসেছিলেন শুধু কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষেই নয়__বাংলা দেশে 
শিবাজী-উৎদব ও ভবানীপৃজার প্রবর্তন করতে । এর আয়োজন 
করেছিলেন “হ্বদেশী মণ্ডলী” অর্থাৎ বাংলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ । সে- 

দিনের অগ্নিগর্ড বাংলায় এই উৎসব ছিল একটি বিশেষ ঘটনা-- 

বিশেষ ঘটনা এই কারণে বলছি যে, সুরেন্রনাথ প্রমুখ প্রথম যুগের 
কংগ্রেস নেতৃবর্গ কর্তৃক প্রচারিত ও অনুস্যত পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের 

পরিবর্তে ভারতের রাজনীতিতে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অদ্ভ্যদয় 



দেশ বন্ধু ১৫৭ 

ঘটে এই সময়ে । লোকমান টিলক, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্ব 
ছিলেন এর ধারক ও বাহক । চিত্তরঞ্রনের পক্ষে এই জাতীয়তা- 
বাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কলকাতায় শিবাজী- 
উৎসব উপলক্ষে যে বিরাট জনসভা হয়েছিল তাতে রবীন্দ্রনাথ 
তার স্বরচিত “শিবাজী-উৎসব কবিতাটি পাঠ করেছিলেন। এই 
সভায় টিলক যে বক্তৃতা করেন ত1 ছিল অনেক দিক দিয়েই ম্মরণীয়। 

বাংলার বাইরে সেদিন একমাত্র টিলকের মহারাষ্ট্রই স্বদেশী 
আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিল এবং টিলক ন্বয়ং তার “কেশরী? 
পত্রিকায় কয়েকটি চমৎকার সম্পাদকীয় লিখেছিলেন যা শাসক- 
জাতির নিকট অপ্রিয় সত্য বলে গণ্য হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে 
শ্যামস্ন্দর চক্রবর্তী “বন্দে মাতরম্ঠ পত্রিকায় লিখেছিলেন £ 

41116 50966018 01 1৬7. 111910 010 0116 090023101) 02৬৪ & 

91301100 177706095 6০ 006 1830 3097650 9611-76198176 7০011 

[103 01 13217691. 16 1790 €70570760 1)15 [31206 11) 1106 

1,681709 01 006 1310001 (50207170101 01 81095 23 006 

01019 0৪ 00100012010 168,051 01 11)019.+ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী 

এমন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিকের প্রতি চিত্তরগ্ন যে আকৃষ্ট হবেন, 
এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল নাঃ কারণ তারও রাজনৈতিক চেতনা 
তখন এই সরল রেখা ধরেই উন্মেষিত হচ্ছিল । 

১১০৬, ১৬ই অক্টোবর । 

স্থান ; হিন্দু হল, দাজিলিঙ। 
যে দাজিলিঙ শৈলে দেশবন্ধুর জীবনের অবসান, সেইখানেই 

প্রকৃতপক্ষে তার রাজনৈতিক জীবনের আরম্ত। বজ-বিভাগের 
প্রস্তাব যখন সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হলো, চিত্তরঞ্জন তখন পুজার 

ছুটি উপলক্ষে সপরিবারে দাঞ্জিলিঙে অবকাশ যাপন করছিলেন। 



১৫৮ দেশব দ্ধ 

ভগ্সিনী নিবেদিতাও তখন এখানে অবস্থান করছিলেন। তারা 

দু'জনেই স্থানীয় হিন্দু হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বঙ্গ-বিভাগের 
বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন।*% চিত্বরঞরনের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় 
উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির সম্যক পরিচয় পেতে হলে তার এই 
ভাষণটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার । প্রথমে বক্তৃতা 
করেন নিবেদিতা, তারপর চিত্তরঞ্জন। সেদিন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভিনি 

বলেছিলেন £ | 

“আমাদের দেশে আজকাল অল্লসংখ্যক অতি বিজ্ঞ লোকের মত ছাড়িয়া 

দিলে প্রায় সকলেই মনে করেন যে, এই ষে নৃতন জীবন সঞ্চার--যাহাকে 
আমাদের সংবাদপত্র সকল স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেম.-. 

ইহাই অচিরে আমাদের এই অধঃপতিত দেশের মুক্তির একমাত্র কারণ হইয়া 

উঠিবে। অনেকেই বিশ্বাপ করেন যে, আমাদের সমস্ত দেশবাপী দারিদ্র্য বিনাশ 

করিতে হইলে এই স্বদেশী আন্দোলনই একমাত্র উপায়, এবং সেই কারণেই এই 
আন্দোলন অবশ্য বাঞ্ছনীয় । এই কথা আজকাল আমাদের দেশের অনেক 

কথার মত একেবারে মিথা! না হইলেও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। জাতীয় 

দশরিদ্র্য সমস্ত জাতীয় অধ:পতনের অঙগমাত্ত, সমস্ত জাতীয় অধ:ঃপতনের সঙ্গে 

ইহার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, এবং একথা অতি সতা-ষে, সমস্ত জাতির 

উন্নতি না হইলে এ দাঁরিদ্য কিছুতেই ঘুচিবে নাঃ কিন্তু এই যে নবজীবন- 

সধশরিনী আশা -যাহা আমাদের সমন্ত দেশটাকে সচকিত কিয়া তুলিয়াছে, 

ইহা! কি একমাত্র দারিদ্র্য-বিনাশের কারণ? ইহার মধ্যে কি গভীরতর সত্য 

নিহিত নাই? ইহা কি আমাদের চক্ষে আঙ্ল দিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া 

দিতেছে না? ইহা কি সমস্ত বাঙালী জাতির শ্রবণ-বিবরে এক আশ্চর্য অপৃব 
ত্বাধীন তা-সঙ্গীত ঢালিয়া দিতেছে না ? 

'আমার কাছে এই নব আন্দোলন যে যে কারণে সর্বাপেক্ষা বাঞ্চনীয়, 

তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ এই যে, ইহা ফলত ও মুলত বাঙালী জাতির 
আত্মনির্ভর পথে প্রথম পদক্ষেপ। এইকারণেই আমার ধরব ধারণ] থে, এই 
আন্দোলনের সফলতার উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নির্ভর 

করিতেছে । জগতের ইতিহালে বারে বারে সপ্রমাণ করিয়া! দিয়াছে ঘে, এক 

ক জেখকের "নিবেদিতা গ্রন্থ ভষ্টব্য। 



দেশবন্ধু ১৫৯ 

জাতিকে অন্য কোন জাতি হাতে ধরিক্না শ্বাধীনতা। তুলিয়া দিতে পারে না। 
প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন আপনার মুক্তির আন্দোলন আপনাকেই সাধন করিয়া 
লইতে হয়ঃ সেইবপ প্রত্যেক জাতির মৃক্তিও দেই জাতিকেই সাধন করিয়া 
লইতে হয়। সহমত্র ব্ণর ধরিয়া অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও 

্বরুত মুক্তির পথ কখনো মিলিবে না। 

আমর! এতদিন ধরিয়া ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলাম। মনে 
করিয়াছিলাম, ইংরাদ্র আমাদের অনেক ধৈন্য ঘুচাইবে, ইংরাঁজ আমার্দিগের 
সকল লজ্জা নিবারণ করিবে এবং আমাদিগকে হাতে ধরিয়। মানুষ করিয়া 

তুপিবে। এখন সে কথ! যদিও স্বপ্ের মত মনে হয়, কিন্তু ইহা অবস্থ 
সত্য যে একদিন আমর! ইংরাজের বাক্চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া শুধুমাত্র তাহার 
মুখের কথার উপর আমাদের মনে আশা-ভরসার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলাম। 

এননি করিয়া ক্রমে ক্রমে আমরা ইংরাজদের ক্ষম তা দেখিয়া আত্ম প্রভাব হারাইয়া- 

ছিলাণ, ইংবাগের ছঙ্গাকলায় প্রতিনিয়তই প্রতারি হ হইয়াছিলাম, ইংরাজের 

কথার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। মহারাণীর যে ঘোষণা 
(71901810096101 ) লইয়। আমরা এত গর্ব করি, তাঁর মধ্যে যে আমাদের সকল 

মাশা-ভরপাকে উপেক্ষা করিবার জন্য ৭৪০ [87 ৪3 10108 ০৩'-এই মারাত্মক 

বাকাটি লুক্কায়িত ছিল, তাহা! একবারও অন্থভব কবিতে পারি নাই। কার্জন 

বাহাহবরকে ধন্যবাদ, তিনি আমাদের চক্ষে অঙ্গুল দিয়া তাহা দেখাইয়া 

দিয়াছেন। আমরাও এখন ভাপ করিয়া মহারাণীর .ঘাষণার এই গৃঢ তত্ব মর্ে 
মর্মে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি । ভগবান আমাদের সহায় হউন, এই সত্যজ্ঞান যেন 
চিরদিন আমাদের জাতীয় জীবন:ক সচেষ্ট ও সচকিত করিয়া রাখে । 

এক শ্রেণীর লোকের ধারণ! এই যে, ৮৪5 7311080108-র প্রপাদে ভারতে 
এখন মহাশাস্তি বিরাজ করিতেছে । হায় রে ব্রিটিশ রাজ্যের শাস্তি, হায় 
আমরা অভাগ্য! আমরা এতদিন বুঝিতে পারি নাই যে, এই দেশব্যাপী 
শিছক শাস্তি মামাদের জীবনকে আড়ষ্ট করিয়া! রাখিবার উপায় মাত্র। ইহা 
যদি শাস্তি হয়, আমি বলিব ইহা মৃত্যুর শাস্তি। ইহার উপরে কোনদিন কোন 
কালে জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। 

ঈশ্বরের প্রদাদে আমাদের 'জাতীয় জীবন হইতে মরণ-ছায়ারূগী এই 
কুহেলিকা অপন্ছত হইয়াছে । এই নব-উন্মেষিত জাতীয়তার প্রভাতালোকে 

আমাদের জাতীয় জীবনের সত্য অবস্থা আমাদের চক্ষের সম্মুখে স্থন্্র পরিফ্ষার- 
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রূগে ফুটিয়! উঠিয়াছে। এই নব.আন্দোলন আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষ| বাঞ্ছনীয়) 
ইহাই আমাদের আত্মনির্ভরের প্রথম পাক্ষেপ। আজিকার দিনে এই দেশব্যাপী 

আন্দোলনে শতলক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যেও যে মাতার 
আহ্বান শুনিতে পায় নাই, সে নিতান্ত হতভাগ্য, 

চিত্তরঞ্জনের সৌভাগ্য এবং সেই সঙ্গে এই জাতির সৌভাগ্য যে, 
সেদিন তিনি এই আবহ্বান শুনতে পেয়েছিলেন। শুধু শুনতে 
পাওয়৷ নয়-এ আহ্বান কানের ভিতর দিয়ে একেবারে তার. মর্মে 
গিয়ে প্রবেশ করেছিল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে কোন ক্ষ 

বা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ না করলেও, তার অমস্ত হাদয়-মন দিয়ে তিনি 

যে এর উত্তাপ অনুভব করেছিলেন এবং তাঁরই ফলে তার মানস- 

লোকে জাগরণের প্রক্রিয়াটা যে সম্পূর্ণ হয়েছিল তা আমাদের 
অনুমান-সাপেক্ষ নয়, একেবারে গ্রব সত্য । স্বদেশীযুগের ঠিক এক 
দশক পরের বাংলা তথা ভারতের সর্বজনমান্য নেতারপে যিনি 

ফুটে উঠবেন তীরই মানস-জাগরণের মধ্যে কি স্বদেশী আন্দোলন 
তার চরম সার্থকতা লাভ করে নি? চিন্তরঞজনের দাজিলিঙের বক্তৃতার 

আসল গুরুত্রটা তো৷ এইখানেই । 



॥ দশ ॥ 

বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামস্ুন্দর চক্রবর্তী ও অরবিন্দ ঘোঁষ যেন এক 

সুরে বাধা তিনটি প্রাণ। এই তিনজনের হৃদয়তন্ত্রীতে দেশপ্রেমের 

একই সুর বাজত, জাতীয়তার একই আদর্শে এঁরা ছিলেন উদ্ধদ্ধ ও 

অনুপ্রাণিত। এ'দের কাছে ধর্ম ও জাতীয়তা ছিল এক ও অভিন্ন 

এবং এঁরা যে রাজনীতির ধারক ও বাহক ছিলেন তার উৎস ছিল 

ধর্ম। সমমর্মী এই তিনজন জাতীয়তাবাদী নেতার কাছ থেকে স্বদেশী 

যুগের বাংলা ও বাঙালী যা পেয়েছিল তার সম্পূর্ণ মূল্যায়ন বৌধ হয় 
আজো! হয় নি। কিন্তু এঁদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে চিত্তরঞ্জনের রাজ- 

নৈতিক ধ্যান-ধারণা যে রূপে ও রেখায় অনেকখানি স্ুবলয়িত হয়ে 

উঠতে পেরেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আবার এই 

তিনজনের মধ্যে অরবিন্দই তাকে প্রভাবিত ও মুগ্ধ করেছিলেন সব- 

চেয়ে বেশি! তার একটা বিশেষ কারণ ছিল। বিলাতে ছাত্রাবস্থায় 

যাকে তিনি বন্ধু হিসাবে প্রথম পেয়েছিলেন তার মধ্যে তিনি যেন 

দেখতে পেয়েছিলেন সর্বাঙ্গসম্পন্ন একটি অপূর্ব মানবীয় ব্যক্তিত্ব 

শান্ত, স্বল্নভাষী ও আত্মপ্রচারে বিমুখ একটি আশ্চর্য মানুষ । 

আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন এঁরা তিনজনেই__বিপিনচন্দর 

শ্বামনুন্দর ও অরবিন্ন। বিপিনচন্দ্রের (১৮৫৮-১৯৩২ ) কথাই আগে 

বলি, কারণ বয়স ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে ব্বদেশীযুগের 

এই ত্রয়ীয় মধ্যে তিনিই ছিলেন জ্যেষ্ঠ । তীর ভূমিকা ছিল মুখ্যত 

দার্শনিকের ও সমকালীন রাজনৈতিক গতি প্রকৃতির এক নিপুণ 

ভাষ্যকারের এবং এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সত্যিই অদ্বিতীয়। তার 

রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দুরদিত। তাকে দিয়েছিল একটি অনন্য- 

সুলভ স্বাতন্ত্য। বিপিনচন্দ্র একাধারে ছিলেন ভাবুক ও বক্তা । যে 
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যুগে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বাশ্মিতায় একমেবাদ্বিতীয়ম্ হিসাবে 

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্বমহিমায় বিরাজ করছিলেন, সেই যুগেই কংগ্রেসে 
বিপিনচন্দ্র পালের বাগ্সিতাও সমগ্র দেশে এক আশ্চর্য চমকের স্ষ্টি 
করেছিল । ভ্যালেনটাইন চিরোল তার 17777 1/7৮768 গ্রন্থে 

বলেছেন যে, বাগ্মিতাকে বিপিনচন্দ্র একটা নতুন ব্যঞ্জনা দিতে 
পেরেছিলেন। ইংরেজী ও বাংলায় তার ছিল সমান দখল যেটা 

স্বরেক্রনাথের ছিল না; সম্ভবতঃ সেই কারণে বক্তা বিপিনচন্দের প্রসিদ্ধ 
ছিল শিক্ষিত ও সর্বসাধারণের মধ্যে । তার বাগ্মিতার সঙ্গে মিশেছিল 

দার্শনিকতা এবং এইজন্যই বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতার আবেদন ছিল 

্বতন্ত্র। তার লেখনী ও রসনা প্রায় অর্ধশতাবীকাল যাবৎ সমান- 

ভাবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রভাবিত ও পরিপুষ্ট 
করেছিল । 

বিপিনচন্দ্রকে বলা হয়েছে 26০05061161 0£ 1770127 

[০1101০5., অর্থাৎ, ঝড়ের পাখি । কথাটা ধিনিই বলে থাকুন না 

কেন, তিনি এই একটিমাত্র অভিধা দ্বারা অতি সুন্দর ভাবেই 
বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক সত্বাকে প্রকাশ করেছেন । কারণ তার 

সময়ে কংগ্রেসে কোন একটি বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তার মতো 
আর কোন নেতাই অমন ঝড় তুলতে পারেন নি। ভারতবর্ষের 

স্বাধীনতার জন্য যে-সব অগ্রগণ্য বাক্তি সংগ্রাম করেছেন, বলিষ্ঠ কণ্ঠে 
স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেছেন ও সেজন্য অশেষ ছুঃখকষ্ট এবং 

নির্যাতন ভোগ করেছেন তাদেরই অন্যতম ছিলেন বিপিনচন্দ্র । সে- 

দিনের রাজনীতিতে পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও বাংলার যে তিনজন 

জাতীয়তাবাদী নেত। “ত্রয়ী” হিসাবে--লাল-বাল-পাল' বলে খ্যাত 

হয়েছিলেন ও ব্রিটিশ রাজশক্তির শিরঃগীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিলেন; 
ভারা হলেন লাজপৎ রায়, বালগঙ্গাধর টিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল। 

কংগ্রেসের জন্মকাল থেকেই এর সঙ্গে বিপিনচন্্ের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, 

কিস্ত এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রথম পর্বে যে নীতি অনুস্থত হতো 
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সেই 7১০11০5 01 10617010800 বা আবেদন-নিবেদন নীতিতে তিনি 

আদৌ বিশ্বাস করতেন না। এই বিখ্যাত ত্রপীর একজনের পক্ষেও 
সেদিন এই আদর্শের প্রতি উৎসাহ প্রকাশ করা সন্তব হয় নি। 

কারণ এঁদের কেউই বিশ্বাস করতেন না যে, স্যার ফিরোজ শা 
মেটা, গোপালকৃ্ণ গোখেল, স্তার দীনশ। ওয়াচা ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজী 
প্রমুখ মডারেট নেতৃবৃন্দের রাজানুগত্যদ্বারা' কংগ্রেসের যথার্থ কোন 
উন্নতি সম্ভব। সে যুগের কংগ্রেসে লাল-বাল-পাল-_এই ত্রবী তাই 
চরমপন্থী বা জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবেই খ্যাত হয়েছিলেন । 

১৯১৭ সালে য়্যানি বেশান্তের সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের যে 

অধিবেশন হয় তাতে টিলকের পাশে দাড়িয়ে বিপিনচন্দ্র স্বরাজের 

যেবাখ্য দিয়েছিলেন তা কংগ্রেসের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে । 

বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে অরবিন্দের একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি £ 

41301) 18101) 18007278115 0170 01০ 17712186195 
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001917/71 01011050711) 006 ০০81015,  অরবিন্দ অত্যক্তি করার 

মানুষ ছিলেন না! এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে 

তার একযোগে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল । বিপিনচন্দ্রের প্রতিভার 

আর একটি পরিচয়--তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক ছিলেন 
এবং এই ক্ষেত্রে তার প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন 

“নিউ ইণ্ডিয়া', “সন্ধ্যা, “বন্দে মাতরম্*, “ইপ্ডিপেন্ডেন্ট' প্রভৃতি সংবাদ- 

পত্রের পৃষ্ঠায় । শেষোক্ত পত্রিকাখানি ছিল মতিলাল নেহরুর নিজেন্ব 
কাগজ; তিনি মাসিক একহাজার টাকা বেতন দিয়ে বিশিনচন্্রকে 

এর সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত করেন। তারপর মতিলাল যখন 
অপহযোগী হলেন তখন তিনি তার কাগজের স্থুর পালটিয়ে লিখবার 
জন্য বিপিনচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। কিন্ত তার স্বাধীন প্রকৃতি 

মালিকের এই অনুরোধে সায় দিল না-তিনি এক কথায় সেই 

চাকরিতে ইন্তকা দিয়ে কলকাতায় ফিরে আমেন। তাছাড়া বিপিন- 
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চন্দ্র গান্ধীর অসহযোগ আদর্শ বিশ্বীস করতেন না । “নিউ ইউ্জিয়া, ছিল 
বিপিনচন্দ্রের নিজন্ কাগজ ; ১৯০১ সালে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন 

করে তিনি এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করেছিলেন । চিত্তরঞ্জন তখন 

থেকেই বিপিনচন্দ্রের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন ও তারই কাছে 
তিনি রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন । 

“বন্দে মাতরম্? পত্রিকার প্রথম মামলায় বিপিনচন্দ্রের ছয় ।মাস 

কারাদণ্ড হয়, সে কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। কারামুক্তির পর 
তিনি আবার বিলাতযাত্রা করেন এবং দীর্ঘকাল এ দেশে অবস্থান 

করেন। তখন তাকে ভারতের রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে 
দেখে অনেকেই ছুঃখিত ও বিস্মিত হয়েছিলেন। এই সময়ে তার 

মতেরও পরিবর্তন তার সহকমীদের বিস্মিত করেছিল। ম্বরাজের 

দাবী একসময়ে ধার বলিষ্ঠ ক হতে প্রচারিত হয়ে তার স্বদেশবাসীকে 

মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করত, সেই বিপিনচন্দ্র এখন যেন হয়ে গেলেন 
একজন মডারেট । “ভারতবর্কে আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি 

অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই দেখতে পাই”_তার এই সময়কার এই 
উক্তিটি সেদিন অনেককেই যারপরনাই বিশ্মিত ও ব্যথিত করেছিল। 

পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ধার কণ্ঠ হতে একদিন বজনাদে নির্গত হতে 
শোন! গিয়েছিল, সেই মানুষটি যেন আজ কি নিভে গেলেন? অথবা, 
€১0110109 19 2 62 10105091019  [0150655,-এই কথাটির 

সত্যতা আমর! বিপিনচন্দ্রের জীবনে যেন প্রত্যক্ষ করলাম । ১৯১৮ 

সালে যখন ভারতবর্ষের শীসনতান্ত্রিক দৃশ্যপট পরিবন্তিত হলো৷ ও তার 
ফলে যখন ভারতের রাজনীতিতে গান্ধী ও চিত্তরগজনের আবির্ভীব ঘটল, 
তখন থেকে তার মৃত্যুকাল পর্যস্ত দেশের মুক্তিসংগ্রামে বিপিনচন্দ্রে 

কোন ভূমিকা ছিল না । তার জীবনের শেষ দশটি বছর নিঃসঙ্গতা; 
কঠোর দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল । তথাপি 
ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তার দান শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয় হয়ে 

থাকবে । দেশবন্ধুর রাজনৈতিক গুরু হিসাবেও তিনি আমাদের 
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স্মতিপটে বিরাজ করবেন। আর কিছু না হোক, ভারত-আত্মার 

মর্ম-ব্যাখ্যাতা হিসাবেও “বিপিনচন্দ্র পাল”__এই নামটি ভারতবাসীর 

নিকট কোনদিনই বিস্মৃত হবে না। তার রচিত অন্তান্ত গ্রন্থগুলির 

কথা বাদ দিলেও, আমার মনে হয়, “দি সোল অব ইগ্ডিয়া” গ্রন্থখানিই 
বিপিনচন্দ্রকে অমর করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট । 

শ্যামন্ুন্দর চক্রব্্তী (১৮৬৯-১৯৩২ ) মনে-প্রাণে একজন খাঁটি 

স্বদেশী ছিলেন । তার অন্ুরাগীদের মধ্যে তিনি ম্বদেশী শ্যামসুন্দর' 

বলে পরিচিত ছিলেন। এই নির্লোভ ব্রাহ্মণ ছিলেন যেন ত্যাগের 

প্রতিমূতি আর দেশপ্রেমের একটি জলন্ত অগ্নিশিখা । স্বদেশী আন্দো- 
লনের কণ্ঠ আশ্রয় করে দেশজননী যখন তার সন্তানদের ডাক দিয়ে- 
ছিলেন, তখন অগ্র-পশ্চাৎ বিব্চেনা না করে, সংসার-চিন্তা দূরে রেখে 
শ্যামসুন্দর আর সকলের সঙ্গে সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন । সর্ব- 

ভারতীয় নেতৃত্বের গৌরব লাভ না করলেও, জাতীয়তাবাদী নেতা, 
সুদক্গ সাংবাদিক এবং বাগ্মী হিসাবে শ্যামসুন্দর চক্রব্তীর খ্যাতি সারা 

দেশেই পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। সেকালের টিলক, মালব্য, মুগ্রে থেকে 
আরম্ত করে, একালের গান্ধী, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সকলেই তার স্বদেশ- 

প্রেমের আস্তরিকতা ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে তার নিভীকতা৷ ও 

তেজন্বিতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এদের অনেকেই তার প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। শুধু একজন নেতা৷ হিসাবেই নয়, 

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ভার অটুট নিষ্ঠা ও পাগ্ডিত্যের 
জন্যও | গৌড়] ব্রাহ্মণ ছিলেন শ্যামসুন্দর । গায়ত্রী-মন্ত্র জপ না 

করে জল স্পর্শ করতেন না, তাই বলে জীবনাচরণে ভিনি কোনদিনই 
গৌঁড়ামি বা সংকীর্ণতার পরিচয় দেন নি। মৌলভী লিয়াকৎ 

হোসেনের মৃতদেহ সৎকারের ব্যাপারে তিনিই তো অগ্রণী ছিলেন। 

হিন্দুস-স্কৃতির মধ্যে আবাল্য লালিত-পালিত ও বধিত হয়েও এবং নিজে 



১৬৬ দেশবদ্ধু 

হিন্দুভাবাপন্ন হলেও, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না 
এবং এই গুণেই ভারতের হিন্দ ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ 
শ্যামনুন্দরকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে হিন্দুর 

আচার-ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রক্ষা করেও কেমন করে ষে তিনি সার্বজনীনতার 

স্তরে পৌছতে পেরেছিলেন, তার সম্পর্কে সেইটাই হলে সবচেয়ে 
আশ্চর্যের কথা । সর্বোপরি শ্ঠানসুন্দর ছিলেন নির্লোত ও নিফলুক্ক 

চরিত্রের মানুষ-যার দৃষ্টান্ত সেদিনের বাংলার রাজনীতিতে ॥ 

বেশি দেখা যায় নি। 

বিপিনচন্দ্র পাল “ম্বরাজ্য' পত্রিকার শ্যামনুন্দর সম্পর্কে আলোচন। 

প্রসঙ্গে লিখেছিলেন 2 ১0800১00050 5835 08356061311 &, 
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৮1805810৬80 0070৮ 2,000 10200000106 21161) 10019 
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উক্তির মধ্যে শ্যামন্ুন্দর-চরিত্রের অনেকখানিই স্পষ্টভাবেই আভাসিত 

হয়েছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র ছিলেন তিনি সত্য, কিন্তু দারিদ্র্য 

তার জীবনে কোনদিন অভিশাপ হয়ে উঠতে পারে নি, বরং তা হয়ে 
উঠেছিল পরম শ্রাঘার বিষয়। সেই দারিদ্র্য তাকে ছূর্ভেদ্য বর্মের 
মতো সর্বদা ঘিরে থাকত এবং সেই বর্মে ঠেকে অন্তের অনুগ্রহ প্রতিহত 

হয়ে ফিরে যেত। ভিতরে ও বাহিরে মানুষটি ছিলেন একজন আস্তরিক 
দেশভক্ত। তাই বুঝি তার দেণপ্রেমের আন্তরিকতা! দেখে গান্ধী মুক্ত- 
চিত্তে বলেছিলেন --৭1 050 10667 001090 910)7001050015 

(030287506 31150615, সহজ, সরল ও উদ্ধার প্রকৃতির মানুষ 

ছিলেন শ্যামসুন্দর__খধিতুল্য বললেই হয়। যৌবনে রাজনীতি 
তাকে আকর্ষণ করেছিল সত্য, কিন্তু রাজনীতির ধূর্মীবর্তে তিনি কোন- 
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দিনই আত্মহারা হন নি। এমন কি, অসহযোগ আন্দোলনের সময় 
দেশবন্ধুর কারাদণ্ডের পর তিনি যখন বাংলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের 
নিয়ামক ঝ৷ ডিক্ট্রেটরের পদে আসীন হয়েছিলেন তখনো নেতৃত্ব-গর্বে 
তাকে কেউ আত্মহারা হতে দেখে নি। ন্বদেশীযুগ থেকে অসহযোগ 
আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ-কিক্ষুব্ধ যুগ পর্যস্ত বাংলা দেশে দলমত- 
নিবিশেষে এমন অজাতশক্র ও সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতা বোধ হয় আর 
একজনও ছিলেন না । তথাপি ছুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, শ্যামসুন্দরের 
ত্যাগের মূল্য আমরা! যেমন দিই নি, তেমনি একথাও সত্য ষে 
ঠার প্রাপ্য সম্মানও তাকে কখনো দেওয়া হয় নি। শেষ জীবনে 

রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ জীবনের বিড়ম্বনা ও দেশবাসীর 
অনাদরর ও উপেক্ষার ভিতর দিয়েই শ্যামসুন্দরকে নিঃশব্দে এই পৃথিবী 
থেকে চলে যেতে হয়েছে । আজ তাই “পতিত শ্যামসুন্মর চক্রবর্তী” 
- এই নামটি বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গিয়েছে বললেই হয় ॥ কিন্তু 

সেই আত্মভোল! তেজস্বী মানুষটিকে, সেই “্ঘদেশী” শ্যামসুন্বরকে কি 

সত্যিই বিস্মৃত হওয়া যায়? 

না তাকে বিস্মৃত হওয়া কঠিন। ধার কাছে রাজনীতি ছিল 
সাধনার জিনিস, প্রাণের জিনিস, ধার শোণিতে ও ধমনীতে নিত্য 

প্রবাহিত ছিল স্বদেশপ্রেমের অনাবিল ধারা, ধার দেবৌপম চরিত্রের 

সংস্পর্শে এসে সকলেই তার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হতো, একদ। প্রবল 

প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কাছে যে নামটি ছিল কোটি কোটি 

ভারতীয়ের মধ্যে মুগ্রিনের বিশিষ্টের একজন, সরকারের চক্ষে যিনি 
ছিলেন একজন “রাজদ্রোহী'-- সেই শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে বাঙালী 

প্রথম জানল সেই ্বদেশীযুগে জাতীয়তাবাদী ও চরমপন্থীদলের 
একজন নেতা হিসাবে । অবশ্য তার বহু আগেই কলকাতায় অনুশীলন 

সমিতি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত 

হয়েছিলেন । চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে শ্রামসুন্দরের পরিচয় তখন থেকেই। 

এরা উভয়েই ছিলেন অনুশীলন সমিতির কার্যকরী কমিটির প্রথম 
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সদস্ত । আর তখন থেকেই সরকারের শ্যেন চক্ষু নিবন্ধ হয় এই 
ব্রাহ্মণের উপর। স্বদেশী আন্দোলনের শুরু থেকেই শ্যামসুন্বর এর 

সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাগ্মিতার সঙ্গে সঙ্গে তার সাংবাদিক প্রতিভারও 

স্কুরণ দেখা যায় এই সময়ে । তিনি উপাধ্যায়ের “সন্ধ্যার সঙ্গে জড়িত 

ছিলেন। “সন্ধ্যার আসরে যে একতান বসত, তার মধ্যে শ্যামসুন্বরেরও 

বলিষ্ঠ কণ্ঠন্বর শোনা যেত-উপাধ্যায়ের লেখনীর মতো ব্যঙ্গে ও 
বিদ্রপে তারও লেখনী ছিল স্ুতীক্ষ। তারপর ১৯০৬ সালের 

আগষ্ট মাসে রণভেরী বাজিয়ে এল “বন্দে মাতরম্' যার পৃষ্ঠায় দিনের পর 
দিন তিনজনের লেখনী- বিপিনচন্ত্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দ-_মিলিত 

ভাবে অগ্নিব্ণ করত। বস্তুতঃ “বন্দে মাতরম্” পত্রিকায় শ্যামসুন্বরের 

সাংবাদিক প্রতিভা এক নতুন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যার 

পরিনতি দেখা গিয়েছিল পনর ব্ছর পরে তাঁর নিজন্ব “সার্ডেন্ট' 

পত্রিকায় । 

বন্দে মাতরম্'-এর সস্পীদকীয় লেখার দায়িত্ব ছিল প্রধানতঃ 

বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দের উপর । এই তিনজন শক্তিশালী 

লেখকের সমাবেশ ঘটেছিল বলেই ন৷ অল্পদিনের মধ্যেই বন্দে মাতরম্ 
ভারতের রাজনীতিক চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করে 
দিয়েছিল। সম্পাদক হিসাবে যদিও কারো নাম থাকত না, তথাপি 
পত্রিকার ৪5115 51১31) ছিলেন একজনই--অরবিন্দ ঘোষ । 

তবে তিনজনেরই হৃদয় ছিল এক স্তরে বাঁধা, তাই কোন্টা যে কার 
লেখা সহজে বোঝা যেত না। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের এক 
জীবনীকার লিখেছেন ঃ 

১০06 0£ 00655 601007191] 27110165 8100 01101 

81881010% 10605911156 5411710 0012219051010789 97)0 70219- 

30565 99৩7৩ 006 ৬016 01 9179 20781070061 01091095210, 

296 0 928 4১020010009, 98521050506 9128 2, 5100 

10910015. 2750 00010 %/7106 ৮/201) 00001 1000008 3 
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এই “বন্দে মীতরম্-এর আসরেও প্রায় সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জন এসে 

মিলিত হতেন বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দের সঙ্গে । এখানে 

না এসে তিনি যেন থাকতেই পারতেন না। একবার শ্যামনুন্দরের 
একটি ব্যঙ্গাতকক রচনা_-51০90 70900017 10 17017651001)? 

সারা ভারতে চাঞ্চল্যের স্থগ্টি করেছিল। সাপ্তাহিক বন্দে মাতরমের 
উদ্বোধনী সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং তারপর এ প্রবন্ধটি যখন গ্লাস- 
গোর বিখ্যাত 4০ পত্রিকায় পুনমমুদ্রিত হয় তখন ইংলপ্তে যথেষ্ট 

আলোড়ন দেখা গিয়েছিল, আর ভারতে সরকারি মহলেও এর প্রতি- 

ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল । কথিত আছে, চিত্তরঞ্জন শ্যামসুন্দরের 
এই রচনাটির প্রশংসা করে বলেছিলেন__ শ্ঠামস্ুন্দর যেন আমাদের 
জোনাখান স্ুুইফট-_স্ুইফটের মতোই তিনি ব্যঙ্গাত্মক রচনায় 

সিদ্বহস্ত।” শেক্সপিয়র ছিল তার কণ্ঠস্থ, তাই তার লেখনী ব্যঙ্গে ও 
বিদ্ধপে অমন তীক্ষধার হয়ে উঠতে পেরেছিল । 

দেশসেবার পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন একাধিকবার । আলি- 
পুর বোমার মামলা শুরু হওয়ার অল্পকাল পরেই রেগুলেশন আইনের 
বজ্জ নেমে এল তার মাথার উপরে । ১৯০৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর 
সন্ধ্যায় ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনে শ্যামনুন্দর অন্যান্য আর 

আটজন জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গে ধৃত, বন্দী ও নির্বাসিত হন। তার 
লেখা 11770%/07, 50715102০74 ৪০70) নামক স্মৃতি পুস্তিকা 

পাঠে জানা যায় যে, সেই সময়ে তাকে নুদূর ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত 

* 37144800100 £ দি, তি, 91110159298 15 010201: 
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কর! হয়েছিল । চৌদ্দ মাস পরে নির্বাসন থেকে্রন্্যাগত শ্যাম- 
নুন্দরকে অভ্যর্থনা করবার জন্য কলকাতার জীাহাজঘাটে উপস্থিত 
ছিলেন অরবিন্দ। এই সময়ে তিনি কয়েক বছর “অমৃতবাজার 

পত্রিকাঃ ও সুরেন্দ্রনাথের “বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে 

সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আলি ভ্রাতৃঘয় 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভারতরক্ষা আইনে শ্যামসুন্দরকেও আবার 
আটক করা হয় এবং এই সময়ে তিনি দীর্ঘকাল কালিম্পং-এ 

অন্তরীণাব্ধ ছিলেন৷ শ্যামসুন্মরকে যখন ভারতরক্ষা আইনে 

গ্রেপ্তার করা হয় তখন তার প্রতিবাদ করে কলকাতার এক জনসভায় 

চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা করেন ও স্ুরেন্্রনাথ তাঁর কাগজে দুই-তিনবার 
সম্পাদকীয় লেখেন | 

কালিম্পং থেকে প্রায় চার বছর পরে মুক্তিলাভ করে শ্যামসুন্দর 

দেশের পরিবন্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় বা করণীয় তাই করলেন-- 

গান্ধীর অসহযোগ নীতিকে সমর্থন জানালেন | শুধু সমর্থন জানানো 

নয়, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তিনি এই আন্দোলনকে সফল করবার 

প্রয়াসে “দা্ভে্ট' (77 19০৮/7/ নামে নিজস্ব একখানি ইংরেজী 

দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনিই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা ও 

প্রধান সম্পাদক । ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন কলকাতায় 

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয় তখনি অসহযোগ মন্ত্রকে সমগ্র দেশে 

প্রচার করবার জন্য সেদিন এই পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 
শ্ামসুন্দরই বাংল! দ্রেশের প্রথম অসহযোগী-ন্তো । “সার্ভেশ্টে'র 

যুগ নান! দিক দিয়েই ছিল ভারতের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি 
নবযুগ, তেমনি শ্যামসুন্দরের রাজনৈতিক জীবনেও এই সময়টা ছিল 
বিশেষ গৌরব-প্রদীপ্ত। শ্যামস্ুন্দরের “সার্ডেন্ট স্বপ্লকাল স্থায়ী 
হয়েছিল এবং বছর পাঁচেক চলবার পর উঠে যায়। বাংলার 

অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করার পিছনে শ্যামসুন্দর ও তার 

“সার্ডেন্ট' পত্রিকার অবদান কম ছিল না.। তার আজীবন দেশসেবার 

4 
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পুরস্কার স্বরূপ শ্যামনুন্দর যশোহর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি 
নির্বাচিত হয়েছিলেন । বাংলার রাজনীতিতে তাকে সেই শেষবারের 
মতো দেখা গিয়েছিল এবং সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণটি দিয়ে- 
ছিলেন তার মধ্যে আভাসিত হয়েছিল তার পরিণত রাজনৈতিক 
চিন্ত। | 

তার রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী ও বন্ধু দেশবন্ধুর মৃত্যু 
শ্যামসুন্মরের জীবিত কালের ঘটনা । চিত্তরগ্রনের সঙ্গে শেষের 

দিকে কাউন্সিল-প্রবেশ-নীতি নিয়ে তার প্রবল মতবিরোধ হয়েছিল 

সত্য, কিন্তু দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে শ্যামস্ন্দর যে রকম মর্মাহত 
হয়েছিলেন তার নিদর্শন আছে “সার্ভে পত্রিকায় তার লেখা সেই 

শোকজ্ঞাপক অবিস্মরণীয় সম্পাদকীয় নিবন্ধটি । এই উপলক্ষে 

কাগজটির একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় । এখানে সেই 

প্রবন্ধটি থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধত করে আমরা শ্যামসুন্দর-প্রসঙ্গ 
শেব করছি। অশ্রভারাক্রান্ত অন্তরে সমগ্র জাতির বেদনাকে 

প্রকীশ করে শ্যামসুন্দর লিখেছিলেন £_ 

“দেশবন্ধু দাশ আর নাই। বাঙালী, যদি পার, কাদ। দৈবের এ 

নিদারণ আঘাতে সকলের বাকৃশক্তি রুদ্ধ। আত্মত্যাগ ও দেশ- 
প্রেমের আধার দেশবন্ধু আজ দেশের জন্য--দেশকে শক্তিশালী 
করিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। মুক্তিকামনার উদ্দীপন! অগ্নিতে 
ইন্ধনের মত তীহার দেহ আজ নষ্ট হইল। এ মৃত্যু মরজগতে 
প্রার্থনীয়। তাহার সকল কথার মাঝে এই কথাই বুঝা যাইত যে, 
দেশের ছুরবস্থায় তাহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া পুডিয়া যাইতেছিল। আজ 
তাহার অপ্রত্যাশিত মৃত্যু দেখিয়া সকলেই সেই কথা ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারিয়াছে। দ্াজিলিউ-এর জলবায়ুও তাহার জ্বর আরাম 

করিতে পারিল না। সেই জ্বরের কারণ দৈহিক নহে। রাজ-এ্বর্ষের 
অধিকারী হইলেও তিনি তাহার দেশবাসীর জন্য দারিদ্র্য বরণ করিয়া" 
ছিলেন। মিথ্যা ও কপটতা বলিয়া তিনি যাহা! মনে করিতেন তাহা 

১৯, 
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ধ্বংস করিবার জন্য তিনি অসীম অধ্যবসায়ের সহিত আত্মনিয়োগ 

করিয়াছিলেন । সে কার্ধ সমাধা হইয়াছে । তাই তিনিও আজ 

মহাপ্রস্থান করিলেন। এইরকম গৌরবের মাঝে মৃত্যু অতি অল্প- 
লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে । এইরূপ মৃত্যুর মাঝেই আমরা 

আমাদের বীরদের চিনিব ।% 

ইতিহাসে ধারাই স্বকীয়তন্্র মানুষ বলে চিহ্নিত হয়েছেন উাদের 
পুরস্কার দিয়ে থাকেন মানব-ভাগ্যবিধাতা যিনি তাদের দুঃসাধ্য 

সাধন করতে সংসারে পাঠিয়ে থাকেন। শ্যামসুন্দরও বিপিনচন্দ্রের 
মতো শেষ জীবনে স্বজাতির হাতে অনাদর ও উপেক্ষা লাভ করে- 

ছিলেন সত্য । কিন্তু জাতির পরাধীনতার বেদনা এই সর্বস্বত্যাগী 

ব্রাহ্মণের অন্তরে যেভাবে অনুভূত হয়েছিল এবং মুক্তিসংগ্রামে 
তিনি যেভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, সে ইতিহাস তো! কোন 

দিনই মুছে যাবার নয়। ইতিহাস-বিধাতার ব্বহস্তে দেওয়া সম্মানের 
টীকাই ব্রাহ্মণ শ্যামনুন্দরের, স্বদেশী শ্যামসুন্দরের ও দেশসেবক 
শ্যামসুন্দরের ললাটে সমুজ্জল হয়ে থাকবে চিরকাল । তার সম্পকে 
আরো! একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য । “মাদার ইণ্ডিয়া” নামক কুখ্যাত 
গ্রন্থের লেখিকা, মাফ্কিন মহিলা! মিস মেয়ো খন ভারতবর্ষের ধর্ম ও 
সংস্কৃতিকে উপহাস করে তার দ্বিতীয় গ্রন্থ 7%৫1972268 ০% £7৫ 

০৪ প্রকাশ করেন তখন ভারতবর্ষে একমাত্র শ্যামস্ুন্দর চক্রবর্তীই 
তার প্রতিবাদ করে 149 119£7275 74৮76 নাম দিয়ে চিন্তাগর্ভ 

যে অপূর্ব বইখানি লিখেছিলেন, স্বজাঁতিকে তাই ছিল তার শেষ দান। 

চিত্তরঞ্জনের জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়ের সঙ্গে অরবিন্দের 

জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় গ্রথিত ছিল। ইতিহাসের কাজ কি 

প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয় তা ছুজ্দেয়। তেমনি কোন একটি এঁতিহাসিক 

* লেখক রুত অন্বাদ 
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ঘটনার কার্ধ-করণ সন্বন্ধ নির্ণয়ও স্বুকঠিন। বালা দেশে স্বদেশী 

আন্দোলনের গর্ভ থেকে সশস্ত্র বিপ্লব জন্মগ্রহণ করেছিল এবং সেদিন 
এই বিপ্লবের রণগুরু হিসাবে একজনই চিহ্নিত হয়েছিলেন। তিনি 
অরবিন্দ ঘোষ। সেই বিপ্লবের পরিণতি আলিপুর বোমার মামল! 
আর সেই মামলার প্রধান আসামী অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে দাড়িয়ে- 

ছিলেন সেদিনের উদীয়মান ব্যবহারজীবী চিত্তরঞ্জন দাশ। তার 
আগে আমর! তাঁকে দেখেছি রাজদ্বারে অভিযুক্ত ব্রন্মবান্ধব উপাধ্যায় 
ও বাগ্িপ্রবর বিপিনচন্দ্র পালের পক্ষ সমর্থনে দাড়াতে । সেদিন যা 

ছিল এতকাল কতকটা লুকায়িত, তা প্রকাশ হলো। সকলে সবিল্ময়ে 
দেখল যে, আইনের কুট তর্কজালের আবরণে চাপা রয়েছে একটা! 
বিরাট মণিমাণিক্যের ব্যাপার-_ম্বদেশপ্রেমের পরশপাথর যার 

সংস্পর্শে ই পরবর্তীকালে বাংলার ও বাংলার বাইরে লক্ষ লক্ষ হৃদয় 

সোন৷ হয়ে গিয়েছিল । আজ তাই মনে হয়, চিত্তরঞ্জনকে ফুটিয়ে 

তোলার জন্ত, তার সঙ্গে অরবিন্দের সংহতিট।_যার প্রথম আভাস 

বিলাতে তাদের ছাত্রজীবনে দেখ গিয়েছিল__যেন ইতিহাস-বিধাতারই 
অভিপ্রেত ছিল। তাই চিত্রঞ্রনের জীবনালোচনার প্রসঙ্গে অরবিন্দের 

জীবনকথ। কিছুটা উল্লেখ করতে হয়। 

অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫৩) সেই শ্রেণীর মানুষ ধাদের বলা 

হয় সহজ্রের মধ্যে একজন। ম্বদেশকে তিনি মাত্র ভৌগোলিক সত 
হিসাবে দেখতেন না । একে তিনি জানতেন মা! বলে এবং লেইভাঁবেই 

তিনি একে ভক্তি করতেন, পুজা করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ 
'এই ভাব লইয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার জন্মগত ।” 

বরোদ! থেকে যখন তিনি স্বদেশী আন্দোলনের ঝটিকা-বিক্ষু্ধ বাংলায় 
এলেন তখন তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ত্যাগের মন্ত্র যা চিত্তরঞ্জনকে 

সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল । দেশের কাজ করতে হলে যে 

সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়-_এট। বাঙালী প্রথম দেখল অরবিন্দের মধ্যে 
এবং তার অনেক কাল পরে তারই বন্ধু দেশবন্ধুর মধ্যে । অরবিন্দ 
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ছিলেন মুখ্যত বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবের উত্তরসাধক এবং কি দেশপ্রেম, 
কি রাজনীতি-__-এসব বিষয়ে সেদিনের বাংলায় তিনিই বোধ হয় 
ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার একমাত্র যোগ্য উত্তরাধিকারী ৷ 
বন্কিমের ধ্যান-ধারণা বঙ্কিমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দের মধ্যে 

যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল তার অন্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে (সই 
সময়ে ইন্দুপ্রকাশ” পত্রিকায় লেখা বস্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তার (সই 
প্রবন্ধাবলী। বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তাও অরবিন্দের স্বদেশচিন্তাকে 

ুব্লয়িত করতে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। এইভাবে দেখা! 

যায় যে, বাংলাদেশে আসবার আগে থেকেই রাজনীতি ও দেশসেবা 

__এই ছুটি বিষয়ে অরবিন্দের মানসিক গ্রস্তৃতি অনেকখানিই সম্পুর্ণ 

হয়ে গিয়েছিল । 

কংগ্রেসের জন্মের পর থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনা ও 

কার্ষপদ্ধতি যে খাতে বইতে থাকে তার ফল যে একেবারে কিছু 

হয় নি তা বললে ভূল বলা হবে এবং উমেশচন্দ্র, সুরেন্্রনাথ ও আনন্দ- 

মোহন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রয়াসকে লঘু করে দেখা হবে। কার্জনী- 
বিধান যখন দেশকে একটা নতুন পথে টাড় করিয়ে দিল, তখন 

আমাদের এতকালের পোধিত ও অন্ুস্থত রাজনৈতিক চেতনার 

একটা পরিবর্তন আসন্ন ও অনিবার্ষ হয়েই উঠেছিল। বলা বাহুল্য, 
মুখ্যত অরবিন্দকেই কেন্দ্র করে এসেছিল এই পরিবর্তন যার 
প্রথম অভিব্যক্তি ছিল “বন্দে মাতরম্* পত্রিকায় তার লেখা এব€৮ 

801150 প্রবন্ধটি । স্বনামধন্য রাসবিহারী ঘোষ বলেছিলেন 2 46 
০1081861070 00120 09৬17)5 566 36176981] 10) 2, 101226. 

কথাটি মিথ্যা নয় এবং সেদিনের সেই অগ্নিগর্ভ বাংলার পক্ষে 
যে নতুন চেতনার প্রয়োজন ছিল তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এলো 

অরবিন্দের লেখনী থেকে । 

টিলক বলেছিলেন £ 8%/278] 15 07 1017001151৮ অর্থাৎ 

“স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার । অরবিন্দ আরো! একধাপ এগিয়ে 



দেশ বন্ধু ১৭৫ 

গেলেন । বললেন ; 43011005,] 2660.0107. 25 06 1166-101620) 

012, 1)26017., অর্থাং--“একট। জাতির পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
হলো তার জীবনধারণের অত্যাবশ্যক শ্বাসবাযু। এ জিনিস ছাড়া 

কোনে! জাতি বাচতেই পারে না, বাড়তেই পারে না। জাতির 
বন্ধনমুক্তি করা হলো! অতি মহৎ ও পবিত্র কাজ, আর বিদেশী বর্জন, 
স্বদেশী গ্রহণ, জাতীয় শিক্ষা ও আরো সব ছোঁটো বড়ে। জিনিস, 

এগুলি হলো তারই আনুষঙ্গিক । এই যজ্ঞের ফলরূপে আমরা 

চাই স্বাধীনতা, ফিরে চাই আমাদের মাতৃভূমিকে, যাতে তারই 
পায়ে আমাদের এই যজ্ঞফল সম্পূর্ণ নিবেদন করতে পাঁরি। এই 
যজ্ঞের প্রজ্জলন্ত সপ্তশিখার মুখে এখন আমাদের নিজেদেরকে ও 
আমাদের সব কিছুকেই আহুৃতি দিতে হবে, এমন কি আমাদের 

দেহের রক্ত দিয়ে আর জীবন দিয়ে। আত্মীয়বন্ধুর স্ুখ-শাস্তির 
আশাকে বিসর্জন দিয়েও এই যজ্ঞে অঞ্জলি প্রদান করতে হবে ।, 

তিনি আরো বললেন £ এ 210191197) 061961)05 002 19 

57100€39 01) 1106 2%8/61,11)5 2100 01022171212) ০01 00৩ 

81016 50610810 01 11)6 209,007, এইখানে অরবিন্দ একটি 

গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন । “জাতির সর্বশক্তির জাগরণ ও সংগঠন' 
_এই কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্ষপূর্ণ। একথা যখন তিনি বলছেন 
তখন কংগ্রেস তার জন্মের পর থেকে ছুই দশকেরও অধিককাল 

অতিক্রম করেছিল । কিন্তু সেই বাইশ বছরের মধ্যেও ভারতের জন- 
জীবনের অতি সামান্য অংশকেই সেম্পর্শ করতে পেরেছে । একট! 

জাতির রাজনৈতিক জীবন তে শুধু তার উপরতলার মুষ্টিমেয় কয়েক- 
জনকে নিয়ে নয় তার মধ্যে হিন্দু-মুদলমান নিধিচারে সমীজের সকল 
শ্রেণীর লোকের স্থান থাকবে, তবেই না আমাদের রাজনৈতিক জীবন 
সর্বায়বে সম্পুর্ণ হবে, সার্থক হবে। ভারতবর্ষের এতকালের প্রচলিত 
রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা মধ্যে এই নতুন ভাব এনে দিয়েছিলেন 
অরবিন্দ। তিনি শুধু একজন নেত! ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন 
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প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তি। ভারতবর্ষে আজ পর্যস্ত চিন্তাশীল নেতা খুব 
কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। সে যুগে টিলকের পরেই অরবিন্দ ছিলেন 
একজন যথার্থ চিন্তাশীল পলিটিসিয়ান। আর কারো সম্বন্ধে আমর! 
এই উক্তি করতে পারি না। টিলক ও অরবিন্দ যে পর্যায়ের নেতা 

ছিলেন ঠিক সেই পর্যায়ের নেত। সেদিন কংগ্রেসের মধ্যে আর কিউ 
ছিলেন না । 

কংগ্রেসের রাজনীতিতে অরবিন্দের র্যাডিক্যাল মতবাদ টি 

যদি গৃহীত হতো! তাহলে, অনেকের মতে, আমাদের স্বাধীনতা লাভ 

আরো ত্বরান্বিত হতে পারত এবং হয়ত আরো সম্মানজনক ভাবেই 
আমরা তা অর্জন করতে পারতাম । ভারত-বিভাগের প্রয়োজন 

হতো না। তার রাজনৈতিক কৌশল পরবর্তীকালে তার বন্ধু 
চিত্তরঞ্রন কার্ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কংশ্রেসের রাজনীতিতে 
একটা যুগান্তর এনেছিলেন। ধারাই অরবিন্দের 29682 
91 7455296  £6954512709 শীর্ষক ম্যানিফেস্টোখানি পাঠ 

করেছেন তারাই বলবেন যে, অরবিন্দ কেবলমাত্র একজন 
ভাব-বিলাসী নেতা ছিলেন না-_ প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রতিরোধ আন্দো- 

লনের একটি সম্পূর্ণ কার্যনূচীও দেশের সামনে রেখেছিলেন। যে 
পাঁচ বছর তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন, সেই সময়ে দেখা যায় যে, 

অরবিন্দ দ্বৈতভূমিকায় সমান তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন-_- 
একদিকে তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী দলের নেতা, আর অন্যদিকে 

ছিলেন সন্ত্রাসবাদী দলের নেপথ্য নায়ক। চিত্তরঞ্জন তার বন্ধুর রাজ- 
নৈতিক জীবনের এই পরিচয় রাখতেন। সম্ভবতঃ সেই কারণে চিত্ত- 
রঞ্জনের পক্ষে বোমার মামলার আসামী অরবিন্দ সম্পর্কে দূরদণিতার 
পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়েছিল । তিনি যে একজন সাধারণ রাজনৈতিক 

আসামী মাত্র নন, পরন্ত একজন “1২.61089709)15 [961502, 0 

28121) 069099--এটা বোধ হয় চিন্তরঞ্জনই সেদিন উপলব্ধি 

করতে পেরেছিলেন 
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অরবিন্দের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দলের প্রাধান্য যখন মডারেট 

নেতাদের বিচলিত করল তখন তারা ১৯০৬ সালের কংগ্রেসের 

অধিবেশন ( এই অধিবেশন হয় কলকাতায় ) তাদের শক্তির পরীক্ষ। 

করেন ও জয়লাভ করেন। কংগ্রেসের নেতৃত্ব তাদেরই হাতে থেকে 

গেল এবং ১৯০৭ সালে সুরাটে কংগ্রেসের যে দ্বাবিংশ অধিবেশন হয় 

তাতে জাতীয়তাবাদী দলকে কংগ্রেস থেকে সরে আসতে হয়। 

পরবতী এক দশক মডারেটরাই কংগ্রেসকে নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং 

প্রকৃতপক্ষে সুরাট কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদী দলের পরাজয়ের পর দীর্ঘ 

দশ বৎসর কাল চিত্তরঞ্জনকে আর কংগ্রেসের মঞ্চে দেখা যায় নি। 

আলিপুর জেল থেকে অরবিন্দ যেন এক নতুন মানুষ হয়ে বের 
হলেন। কারাবাসের ফলে তার মধ্যে দেখা গেল এক রূপান্তর । 

তার উত্তরপাড়ার ভাষণ থেকেই বোঝ! গেল যে, তখন তার সমস্ত 

দৃপ্টিভঙী একেবারে বদলে গেছে আর তীর প্রকৃতির মধ্যে লেগে গেছে 

আধ্যাত্মিকতার গাঢ় রড। ১৯০৫ সালে যে অরবিন্দ বলেছিলেন £ 

“এই আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক আন্দৌলন নয়, আর আমাদের 

জাতীয়তাও ঠিক রাজনীতি নয় । এ একট। বিশেষ ধর্ম, একটা বিশ্বাস, 

একটা নিষ্ঠা ।-_কারামুক্তির পর সেই অরবিন্দ বললেন-__-আমাদের 
এই সনাতন ধর্মটাই হলো আসল জাতীয়তা ।” অতঃপর রাজনীতির 
ক্ষেত্র একেবারে পরিত্যাগ করে তিনি দিব্যজীবনের সন্ধানে বাংলা দেশ 

ত্যাগ করে পণ্ডিচেরী চলে যান। কিন্তু অরবিন্দের এই রূপান্তর 

এবং রাজনীতি থেকে তার অবসর গ্রহণ, তার বন্ধু চিত্তরঞ্জনের মনে 

তখন কি প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করেছিল তা৷ জানা যায় মা। 

তবে ইতিহাসে এইটুকু সত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে যে, বিগত 
শতাব্দীর শেষ দশকে যখন ভারতের বড়ো বড়ো নেতারা এখানকার 

ব্রিটিশ শাসনকে ভগবানের কৃপা বলেই জ্ঞান করছেন, তারই মধ্যে 
এক ইংরেজী-শিক্ষিত তরুণ যুবক এসে ভারতে এক নতুন রকমের 
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স্বাধীনতার ধুয়। তুলেই ক্ষান্ত হলেন না, যাতে সেই পূর্ণ স্বাধীনতা! 
€ অরবিন্দের নিজের কথায় £ /95০0100 20002001079 066 0010) 

131051) 00750০)১ ) প্রকৃতই লাভ কর! যায় সেজন্য রীতিমত বাস্তব 

ধরনের চেষ্টাতেও নিযুক্ত হলেন। অরবিন্দ শুধু যে নতুন এক 
জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন তা নয়, দেশের উৎসাহী যুবকদের 
মধ্যে তিনি কালাতীত শাশ্বত ভারতের অমর বাণীগুলিও প্রচার 
করেছিলেন তার নিজস্ব “বন্দে মাতরম্” এবং পরবর্তীকালে 'কর্মযোগিন্ঃ 
ও ধের্ম' পত্রিকার মাধ্যমে । তিনি শুধু কৃতকার হন নি একটি ক্ষেত্রে 
-কংগ্রেসকে তিনি বিপ্রবাত্মক প্রচেষ্টার যন্তরত্বরূপ করে তুলতে পারেন 

নি। তবে ভবিষ্যতের এতিহাসিক যখন নিরপেক্ষভাবে ভারতবর্ষের 

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবেন তখন তিনি অরবিন্দ 

সম্পর্কে এই কথাই বলবেন যে-_দেশকে তিনিই প্রথম অনহযোগের 
মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন তার পরিকল্পিত নিক্্িয় প্রতিরোধের পীচ 

দফা কার্যস্চীর ভিতর দিয়ে। এতিহাসিক আরো বলবেন যে, 

অরবিন্দই ভারতে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করার পথ মুক্ত করে 
দিয়েছিলেন সেইদিন যেদিন তিনি আদালতে দাড়িয়ে বলেছিলেন £ 
50 0075801) 006 106213 01 0:560000 25 100 56016100., 

অর্থাৎ “স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার কর! রাজদ্রোহিতা নয়। দেশের 

জন্য এত বড় একটা অধিকার তিনি অর্জন করেছিলেন বলেই ন! 

চিত্বরপ্রন তার প্রতি অমনভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে আরো একজনের নাম উল্লেখ করতে হয়, কারণ 

তারো সঙ্গে চিত্তরঞ্জন ব্বদেশীযুগের কিছু আগে থেকেই পরিচিত হয়ে- 
ছিলেন এবং দেই পরিচয় নিবিড় ও আন্তরিক ছিল। ইনি স্বামী 

বিবেকানন্দের মানসকন্তা, ভগিনী নিবেদিতা । পরাধীন ভারতবধের 

বেদনা এই বিদেশিনী আইরিশ ছুহিতার অন্তরে যেন আগুন জ্বালাত। 
ভারতবধে বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য অরবিন্দ, ব্রহ্ম 
বান্ধব প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনিও মুক্তি আন্দোলনে কিভাবে 



দেশ বন্ধু ১৭৯ 

যোগ দিয়েছিলেন, সে ইতিহাস আমরা আজ বিস্মৃত হয়েছি--সেই 
শিখাময়ী নিবেদিতার পরিবর্তে এখন ভক্তিময়ী নিবেদিতার কথাই 

যেন বেশি প্রচারিত হয়ে থাকে । নিবেদিতার কথা আমি অন্যত্র 

বলেছি, এখানে শুধু তীর সঙ্গে চিত্তরঞনের সম্পর্কের কথাটাই 
সংক্ষেপে উল্লেখ করব। 

এই শতাব্দীকে স্পর্শ করে সন্াসী বিবেকানন্দ যখন ইহলোক 
থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তখন নিবেদিতা সর্বপ্রথম পরিচিত হন 
অরবিন্দের সঙ্গে । বরোদায় এরই কাছে তিনি চিত্তরঞ্জনের কথা, 
তার স্বদেশপ্রেমের কথা জানতে পারেন। কলকাতায় ফিরে এসে 

নিবেদিতা স্বয়ং একদিন রসা রোডের বাড়িতে এসে চিত্বরঞ্জনের 

সঙ্গে পরিচিত হন। অরবিন্দের মধ্যে যেমন তিনি দেখতে পেয়ে- 
ছিলেন একটি স্বদেশপ্রেমিককে, চিত্তরঞ্নের সঙ্গে কথা বলে তেমনি 

তারো মধ্যে তিনি পেলেন একজন খাঁটি স্বদেশপ্রেমিককে। 
তারপর স্বদেশী আন্দোলনের সময় উভয়ের মধ্যে এই পরিচয় 

নিবিড় হয় ও নিবেদিতার মৃত্যু পর্যন্ত তা অঙ্ষুপ্ন ছিল। আলিপুর 
বোমার মামলায় বিন! পারিশ্রমিকে অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে দাড়িয়ে 

চিত্তরঞ্জন যে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন, নিবেদিতা শতমুখে 
তার প্রশংসা করতেন। তারপর অরবিন্দের কারামুক্তির কিছু- 

কাল পরে চিত্তরঞ্জন যখন দাঞ্জিলিউ বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন 

সেইখানে একদিন রাস্তায় নিবেদিতার জঙ্গে তার দৈবক্রমে 

সাক্ষাৎ হয়। নিবেদিতার হাতে ছিল একটি রক্ত গোলাপ, দেখতে 

বেশ বড়ো । সামনাসামনি হতেই নিবেদিতা সহাস্যবদনে চিত্তরঞজনকে 
স্বাগত জানিয়ে তার সার্টের উপরে সেই" রক্ত গোলাপটি এঁটে 
দেন ব্যহস্তে। বলেন-_] 26৬ -৮০৮.. 0 1706 £6526 051 

[ 030 00 1070 0080 700 ৬. 3০ £:6৪৮" পরবর্তীকালে 

তার বন্ধুদের কাছে এই ঘটনার উল্লেখ করে দেশবন্ধু বলতেন £ 
৬6010 5/95 2017 2 £:69 5০০1, 11153 [0016 %/25 



১৮৪ ূ দেশবন্ধু 

1০211 2. 3301026 %/080273.১ মহৎ মহৎকেই আকর্ষণ করে। 

মহাপ্রাণ মহাশ্রাপকেই চিনতে পারে 
বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দ এই তিনজন জাতীয়তাবাদী 

নেতার ত্যাগ ও দেশপ্রেমিকতা চিত্তরঞ্জনকে শুধু মুগ্ধ করেনি, 
এঁদের প্রতি আকৃষ্টও করেছিল গতীরভাবে। তার রাজনৈর্তিক 

জীবনের আদিপর্বের ইতিহাস এই তিনজনের জীবনেতিহাসকে বাঁদ 
দিয়ে চিন্তা করা যায় না। এঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র ছিলেন চিন্তাশীল 

রাজনীতিজ্ঞ দার্শনিক, শ্যামসুন্বর আপন মহত্বে উদাসীন এক 
ভাবোনম্মাদ আর অরবিন্দ নীরব সাগ্নিক বিপ্লবী। তবে তিনজনেই 

ছিলেন স্বরাজ ব! স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক এবং তিনজনই 
ছিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাী ও ধর্মভাবপ্রবণ মানুষ । চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক 

জীবনে এই ঘিনজনেরই বিভিন্ন গুণের ছাপ সুস্পষ্ট এবং চিত্তরঞ্ধনের 
আধারে যে দেশবন্ধু বিগ্রহটি পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল, তার 
গঠনে বিপিনচন্দ্রশ্যামসুন্দর-অরবিন্দের ভাবধারা. ষে বহুল পরিমাণে 

সহায়ক হয়েছিল তা বল! চলে। দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা 
তার নিজস্ব সম্পদ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই তিনজন স্বদেশ- 

প্রেমিকের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব যে সেই ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার বিকাশ 
সাধনে সহায়ক ছিল, তা প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলা 

চলে। আরো! একটি কথা । মতবিরোধ সন্ত, এই তিনজন 

নেতাই ছিলেন চিত্বরঞ্জন-অন্ত প্রাণ। এই চারজনের মধ্যে যে 
কী গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক ছিল, সেটা না জানলে, 
বা না বুঝলে দেশবন্ধুর জীবনের মহিমা সম্যকভাবে ধারণা করা 
যায় না। এইজন্তই আমরা এই অধ্যায়ে এই তিনজনের কথা 
কিছুটা আলোচনা করলাম । 
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তব আহ্বান আমিবে যখন 

মে কথা কেমনে করিব গোপন, 

সকল বাক্য সকল কর্ম গ্রকাশিবে তব আরাধর্নী। 
87 





॥ এগারো ॥ 

'আজ বাঙালীর মহাসভায় আমি বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি | 
দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহঙ্কার, তাহা আমার নাই। 
কিন্তু আমার বাংলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভাবাসিয়াছি। 
যৌবনে কল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্ত, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমত। 
সত্বেও আমার বাংলার যে যৃতি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি এবং 
আজ এই পরিণত বয়দে আমার মানপ-মন্দিরে সেই মোহিনীমূতি আরো 
জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠ্যাছে। যে সত্য আমার বায়ে জলিতেছে, যাহাকে 
চক্ষেব অগ্গুখে দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হুইলে যে 
গাটোয়ারী বুদ্ধির আবশ্তক তাহা আমার নাই। আর নাই বলিয়া ভার জন্ত 
কোন অন্থতাপও হয় না। তাই আজ যে কথাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, 
মেই কথাগুলি প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, অগ্নানবদনে অকুঠিতচিত্ে 
আপনাদের কাছে নিবেদন করিব ।” 

এই কথাগুলি বলেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ ভবানীপুরে অনুষিত 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক সন্মেলনের সভাপতিরূপে। এ ঘটনা ১৯১৭ জালের 
এপ্রল মাসের কথা এবং বাংলার সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসে এটা 
ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। বস্তবতঃ ১৯১৭ সালটি চিত্তরঞ্রনের 
জীবনে যেমন, তারতের রাজনৈতিক ইতিহাসেও তেমনি চিরম্মরণীয় 
হয়ে আছে। তাঁর এই ভাষণের কথা আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে 
ইতিহাসের কথাও কিছু উল্লেখ করতে হয়। সে ইতিহাস আমরা 
যথাস্থানে আলোচনা! করব, এখানে চিত্বরঞরনের জীবনের সঙ্কে 
সম্পৃক্ত ঘেটুকু ইতিহান তাই-ই উল্লিখিত হলো। আগেই বলা 
ইয়েছে, ১৯০৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, 
তাতে সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে মডারেট ও চরমপন্থীদের 
মধ্যে ঘোরতর মতদ্বৈধ দেখ| দেয় যার ফলে শেষোক্তদল অত্যর্থন। 
মমিভি থেকে বিভাড়িত হন। এর মধ্যে চিত্বরঞজনও ছিলেন। 
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হই দলের মধ্যে বিরোধের যথার্থ কারণট। যে কি ছিল- টিলক ব! 

নৌরজিকে সভাপতি নির্বাচন করা, না অন্ত কিছু_সে বিষয়ে 
স্বরেন্্রনাথ ভার আত্মজীবনীতে কিছুই উল্লেখ করেন নি। এটা 
খুবই আশ্চর্যের কথা । তবে একটা জিনিস অনুমান কর! যেতে 

পারে। বিলাতে ছাত্রাবস্থায় যে চিত্তরঞ্জন ছিলেন দাদাভাই 

নৌরজির প্রবল অনুরাগী (সে সময়ে তিনি সুরেন্্রনাথেরও অনুরাগী 
ছিলেন), আজ পরিবতিত রাজনৈতিক পটভূমিকায় তাকে সেই 
নৌরজির বিরোধিত। করতে হলো_-এ জিনিসটা স্বভাবতঃই তার 
কাছে একটা বেদনাদায়ক ব্যাপার হয়ে ধীড়িয়েছিল। 

এর পর ১৯০৭ সালে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সন্মিলনীতে 
ছুই দলের মধ্যে এই বিরোধ চরমে উঠল যার ফলে এই সম্মেলন 
ঠিকমতো হতেই পারে নি। স্থুরাট কংগ্রেসের কয়েক মাস পরের 
ঘটনা এবং কংগ্রেসের ছুই দলের মধ্যে- নরমপন্থী ও চরমপন্থী__ 

অনৈক্যটা যখন রীতিমতে। প্রকট হয় তখন থেকে দীর্ঘ একদশক কাল 
কংগ্রেমষের সঙ্গে চিত্বরঞ্রনের কোন সংশ্রব ছিল ন1। বললেই চলে। 

এই সময়টা তাকে সাহিত্য ও আইন-ব্যবসায়ের কাজেই ব্যস্ত থাকতে 

দেখা যায়। ১৯০৮ সালে টিলকের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড একটি 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । টিলক দণ্ডিত হয়ে মান্দালয় জেলে 
চলে গেলেন, অরবিন্দ কারামুক্তির পর রাজনীতি থেকে চিরকালের 
মতে! অবসর নিলেন, বাংলার বিপ্লবীর! আন্দামানে ঘানি টানতে 

অথবা নারকোলের দড়ি পাকাতে লাগলেন, স্ুরেন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় 

ইংরেজের পক্ষে ঝুঁকে পড়লেন, বিপিনচম্্র পাল নরমপন্থী হলেন, 
বিপ্লবী নায়িক। নিবেদিতার মৃত্যু হলো-__-১৯০৮ থেকে ১৯১১ সালের 
মধ্যে। একটির পর একটি এইসব ঘটনার ফলে বাংলার রাজনীতি ও 
সমাজ-জীবন যেন একটা প্রচণ্ড পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলা গুর্ 

করল। তারপরেই ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ভারতের 
রাজনৈতিক আন্দোলন তখন থেকে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত 



দ্বেশবন্ধু ৫ 

একরকম নিক্ষিয় স্থিতাবস্থায় এসে ধাড়িয়েছিল। এই রাজনৈত্বিক 
স্থিতাবস্থার (0110109 17) 505021836 ) পটভূমিতেই কংগ্রেসের 

মধ্যে এঁক্য ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্টে যুদ্ধের শেষ বছরে, ১৯১৭ সালের 
এপ্রিল মাসে, ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ও 
উক্ত অনুষ্ঠানে চিত্তরপ্রনকে সভাপতিত্ব করতে আহ্বান জানান হয়। 
এখানে উল্লেখ্য যে, মুখ্যত সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ও ছুই দলের যৌথ 
উদ্ভোগে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই মেদিনীপুর কনফারেন্সের 
পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে এই জাতীয় সম্মেলন বাংল! দেশে আর 
হয়নি। সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ও সভামঞ্চের 
উপরে দাঁড়িয়ে তিনি নির্বাচিত সভাপতিকে সকলের নিকট পরিচিত 
করে দিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনের জীবনে এইটাই ছিল তার প্রকৃত 
রাজনৈতিক অতিষেক-_ভারতের রাজনীতিতে ভবিষ্যতের এক মহান্ 
নেতার অত্যুদয়। 

যুরোপীয় মহাযুদ্ধের অন্ধকারাচ্ছন্ন পটভূমিকাঁয় এবং দেশের এক 
ছর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই এই সম্মেলনের আয়োজন 
হয়েছিল । আগের দিনে প্রাদেশিক সম্মেলনের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। 
এখানে আলোচিত বিষয়গুলিই কংগ্রেসের সর্বভারতীয় রাজনীতিকে 
পরিচালিত করতো! এবং সম্ভবতঃ সেই কারণে প্রত্যেক প্রাদেশিক 
সকার এই জাতীয় সম্মেলনের উপর, বিশেষ করে সভাপতির 
ভাষণের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তবানীপুরে অনুষ্ঠিত এই 
সম্মেলনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। মি. আর. দাশ 

সভাপতি, কাজেই কলকাতার পুলিশের বড়কর্তী উদ্বিগ্ন না হয়েই 
পারলেন না। তার এক জীবনীকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন ; 
'চিত্তরঞ্জন যখন এই সম্মেলনের জন্ত তীর ভাবণটি বাংল! ভাষায় রচন! 
করছিলেন, তিনি সেই সময়ে তার এক তরুণ বন্ধুকে সেটি ইংরেজীতে 

অনুবাদ করার ভার দেন। সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার ঠিক একদিন 
আগে কলকাতার পুলিশ কমিশনার সেই অন্থবাদককে লালবাজার: 



৬ দেশবন্ধু 

পুলিশের সদর দগ্ুরে ডেকে পাঠান। পুলিশের এই তৎপরতার সংবাদ 

জানতে পেরে চিত্তরঞ্রন খুব উদ্দিগ্ন হন ও বিনিদ্ররজনা যাঁপন করেন। 
মনে হয়, তার মূল ভাষণ অপেক্ষা তিনি এর ইংরেজী অনুবাদের 

নিরাপত্তার কথাই বেশি চিন্তা করে থাকবেন । তবে এজন্য তিনি 

তাঁর ভাষণের মূল বক্তব্যের কোন পরিবর্তন সাধন করেন নি, কারণ 

আগে থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, তার ভাষণে চিরাচরিত 

বিতর্কমূলক রাজনীতির উল্লেখ তিনি আদৌ করবেন না। তারপর 
সম্মেলনের মঞ্চ থেকে তিনি যখন তার ভাঁষণটি পাঠ করলেন, তখন 

দেখ। গেল যে, বিতর্কমূলক রাজনীতির উল্লেখ (তিনি যৎসামান্ঠই 
করেছেন ।$& 

চিত্তরপঞ্জনের এই স্মরণীয় ভাষণটির নাম ছিল “বাংলার কথ1।' 
তার এই ভাষণে, তার রাজনৈতিক জীবনের ছায়াপাত হয়েছে। 

দেখ! যাচ্ছে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেওয়ার প্রচলিত রীতিভঙগ করে 
তিনি পরিষ্কার বাংলায় তার ভাষণ প্রদান করলেন। আজ, এই 

সুদুর কালের ব্যবধানে, সেই অপূর্ব ভাষণটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির এখানে 
কোন প্রয়োজন নেই; আমর! শুধু এর একটা বস্তনিষ্ঠ আলোচনা 
এই অধ্যায়ে করব এবং সেই আলোচনা-প্রসঙ্গে যখন যেখানে 

যতটুকু উদ্ধৃতির প্রয়োজন, মূল ভাষণ থেকে তা তুলে ধরব। জর্ড 
রোনান্ডশে তার “দি হার্ট অব্ আর্ধাবর্ত' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের একটি 
সম্পূর্ণ অধ্যায়ে চিত্তরগ্রনের এই ভাষণটির বহুল উদ্ধতিসহ বিস্তারিত 
আলোচন। করেছেন এবং এর থেকেই ভাষণটির গুরুত্ব অনুমিত হয়, 

যদিও রোনান্ডশে চিত্তরপ্রনের সকল বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে 

পারেন নি এবং কোন কোন বিষয়ে তার বিরূপ সমালোচনাও 

করেছেন। তথাপি দেশের এক উচ্চ ও যথার্থ কৃতবি্ধ রাজপুরুষ 

যে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক চিস্তাধার! গভীর আগ্রহের সঙ্গে সেদিন 
লক্ষ্য করেছিলেন, এট বড় কম কথা নয়। 

+ 1466 0752:1775168 010. 28. 2068 : 885 



দেশবন্ধু ্ 

এখানে একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করব। রাষ্ট্র 
নুরেজ্রনাথ বিরচিত 44 1210%, % 91415 নামক গ্রশ্থখানি যে 
সাধারণ পর্যায়ের আবেগ-্উচ্ছাসে উত্তপ্ত আত্মচরিত নয়, তা ভারতীয় 
রাজনীতির ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই স্বীকার করবেন । সমকালীন 

রাজনৈতিক ভাবধারার উন্মেষ ও বিকাশের ইহা একটি প্রাষাণ্য 
দলিল বললেই হয়। তবে রাজনীতিতে তিনি যে দলের নেতা 
ছিলেন সেই মডারেটদের কথা ও তাদের রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াসের 

প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে যতখানি আলোচিত হয়েছে এবং পক্ষপাতহুষ্ট যে 

সংকীর্ণ দৃষ্টিতঙ্গী সহকারে আলোচিত হয়েছে, দুঃখের বিষয়, অন্যদের 
কথা, বিশেষ করে তার বিরোধী পক্ষীয়দের কথ! ঠিক সেইভাবে তিনি 
এই গ্রস্থে আলোচনা করেন নি। তাই এই গ্রন্থে বিপিনচন্ত্র, টিলক, 
শ্ামনুন্দর, ব্রহ্মবান্ধব ও চিত্তরপরনের কথা তেমন বিস্তারিতভাবে 

উল্লিখিত হয় নি, যেমনট। হওয়! উচিত ছিল। তাই দেখা যাঁয় যে, 
তার এই গ্রন্থের ব্রিংশ অধ্যায়ে যেখানে তিনি স্মরণীয় ১৯১৭ সালের 

আলোড়ন স্থ্টিকারী বিবিধ ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন, সেখানে 
এ বছরেই ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কথা 
অথব। এই সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণের কথ! তিনি আদৌ 
উল্লেখ করেন নি। এর থেকেই আমর! কি সিদ্ধান্ত করতে পারি না 

যে, সথরেন্দ্রনাথ ইতিহাস স্যগ্ি করেছেন সত্য, কিন্তু সেই ইতিহাসের 

নিরপেক্ষ লেখক তিনি হতে পারেন নি। তা নইলে লর্ড রোনাল্ডশে 

ধার উল্লেখ করলেন, তিনি সেই বিষয়ে একেবারেই নীরব রইলেন । 
অথচ এই চিত্তরঞ্জনই ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের 
পক্ষ সমর্থনকালে সুরেন্দ্রনাথকে %6 1901 ০৫ 0১6 1786101 বলে 

উল্লেখ করতে দ্বিধা করেন নি। রাষ্ট্রগুরুর পক্ষে চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে 
এই যে অন্ধুদারতা, এটা প্রশংসাযোগ্য কিনা, উত্তরপুরুষ তার বিচার 

করবেন। নেতৃত্বের মোহ মানুষকে কতখানি বিভ্রান্ত করতে পারে, 
বাংলার সমকালীন রাজনীতিতে এটা! বোধ হয় তারই একট! নিদর্শন । 



পু দেশবদ্ধু 

এইবার “বাংলার কথা প্রসঙ্গে ফেরা যাক। ভবানীপুরে 
প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপত্বিরপে প্রদত্ত চিত্বরঞ্রনের এই 

ভাষণটিকেই আমরা তার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য 
ভাষণ, অর্থাং, 41156 [09001 00110081 010100017061006106 হিসাবে 

গণ্য করতে পারি। এই বক্তৃতাদানের মধ্য দিয়েই ঙিনি বাংলার 
রাজনীতির ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে ও প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হলেন। আমরা 
দেখতে পাব যে অতঃপর তিনিই হয়ে দাড়ালেন বাংলার তথ! 

ভারতের প্রধান নেতা । মডারেট অধ্যঘিত যে কংগ্রেস থেকে তিনি 

দীর্ঘ একদশক কাল দূরে ছিলেন, এখন থেকে মৃত্যুকাল পর্যস্ত সেই 
কংগ্রেসকে কেন্দ্র করেই তার রাজনৈতিক চিস্তাধার আবন্তিত হতে 

থাকে । এতকালের চিরাচরিত 'প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স পরিণত 

হলে প্রাদেশিক সম্মিলনেঁ আর সেই সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষিতের 
“পলিটিক্যাল এজিটেসন্, রূপান্তরিত হলো "বাংলার কথায়। 
এখানে উল্লেখ্য যে, চিত্তরগ্রনের এই ভাষণটি “বাংলার কথা” এই 

নামেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩২৪ সালের নববর্ষে 
বাঙালী সত্যিই তার কাছে স্বদেশের দীক্ষ। গ্রহণ করেছিল। 

শুধু দীক্ষা গ্রহণ নয়। এতকাল আমাদের দেশে যে একটা বিশাল 

জীবনমআোত বয়ে চলেছিল, যে জীবনের সন্ধান আমরা, ইংরেজী 

শিক্ষিতেরা, বড় বেশি পাই নি, সেই নববর্ষের বৈশাখে প্রাদেশিক 
সম্মিলনে প্রদত্ত চিত্তরঞ্রনের ভাষণের মধ্যে আমর! যেন সেই 

জীবনের সন্ধান পেলাম | এর ছত্রে ছত্রে তার যে বাংলা-গ্রীতি, 
স্বজাতির জগ্ত যে মমত্ববোধ প্রকাশ হয়েছে, তারই মধ্যে আমর! 

প্রত্যক্ষ করি চিত্বরগনের হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি । ভবানীপুর থেকে 
ফরিদপুর--১৯১৭ থেকে ১৯২৫-_-এই আট বছরকাল তিনি যেন 

একনিষ্ঠভাবে বাংলার কথাই ভেবে গিয়েছেন এবং এই কয়বছর 
একই সংকল্পে তিনি ছিলেন অবিচল। বাঁঙাঁলী এই কারণেই বুঝি 

চিত্তরঞ্জনকে তাদের প্রাণের সিংহাসনে বসিয়েছিল । একথা সত্য যে? 
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রাষ্ট্র স্থবরেন্দ্রনাথের মতোই তিনি স্বীয় রাজনৈতিক গ্রতিভাবলে 
সর্বভারতীয় নেতৃত্বের উত্তক্গ শিখর স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, 

কিন্ত তিনি মনে-প্রাণে বাঙালীই ছিলেন-_বাংলার রূপের ধ্যানেই 
তন্ময় হয়ে থাকতেন । 

একজন প্রত্যক্ষদর্শশ এই সম্মেলনের বিবরণ প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 

চিত্বরপ্রনের অতিভাষণ পাঠের সময় আমরা তার সম্মুখে বসিয়াই 
তাহ! শুনিতেছিলাম। এখনও মনে পড়ে কিরূপ সেই ধীর প্রশাস্ত 
ও বারত্বব্যঞ্জক মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব জ্যোতি প্রতিফলিত হইতে 
দেখিয়! দর্শকবৃন্দ যেন চিত্রাণিতের শ্টায় মুগ্ধনেত্রে তার সমস্ত 

কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিল। বাঙালী চিত্তরগরন বাংলার কথা 

ংলা! ভাষার বলে একদিনেই যেন এতকাল একটানা! বয়ে আসা 
রাজনীতির শআ্োতোমুখ ঘুরিয়ে দিলেন। তার সেই এত্বিহাসিক 

অভিভাষণের ছত্রে ছত্রে যেন বস্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন সত্য ও জীবস্ত 

হয়ে উঠেছিল-_বঙ্কিমের সেই হদয়-মন আকর্ষণ করা আহ্বান-বাণীই 

যেন এই শতকের দ্বিতীয় দশকে চিত্তরপ্রনের বাংলার কথায় অনুরণিত 
হয়ে উঠল । বাংল যেমন বঙ্কিমের ধ্যানের বিষয় ছিল, সেই 
বাংলাই তেমনি ছিল চিত্বরঞ্নের হৃদয়ের সবখানি জুড়ে । বঙ্কিম 

দিয়েছিলেন ভাব, এখন চিত্তরপ্ন দিলেন একট! নিখুঁত কর্মস্চী। 

দেশগঠনের, জাতিগঠনের এমন একটি সুষ্ঠু ও সাধিক পরিকল্পন! 

নিয়ে তিনি সেদিন প্রাদেশিক সন্মিলনীর মঞ্চের উপর ্াডিয়ে- 

ছিলেন য| দকলকেই তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। 
চিত্তরপ্রন তার এই ভাষণটির নাম “বাংলার কথা” দিয়েছিলেন 

কেন? এইরকম একটা পলিটিক্যাল কনফারেন্সে বাংলার কথা বলার 

কি থাকতে পারে? সম্মিলনে উপস্থিত শ্রোতাদের মনের এই কৌতৃহল 
নিরমন করে তার ভাষণের প্রথমেই তিনি তাই বলেছিলেন £ 

“প্রথমেই হয়ত অনেকেরই মনে হইবে যে, এই মহাসভা শ্রধু রাজনৈতিক 
আলোচনার জন্য, এই সভায় বাংলার কথার আবশ্তক কি? এই প্র্থই 
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আমাদের ব্যাধির একটি লক্ষণ। সমগ্র জীবনটাকে টুকরো টুকরো! করিয়া 
ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষার্দীক্ষা ও সাধনের স্বভাববিকদ্ধ। আমরা 

ইউরোপ হুইতে ধার করিয়! এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি এবং ধাঁরকর! জিনিস 

ভাল করিয়। বুঝি 'নাই বলিয়া আমার্দের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে 
সার্থক করিতে পারি নাই। যে জিনিসটাকে রাজনীতি ব! 001:61০5 বলিতে 

অভ্যন্ত হুইয়াছি, তাহার সঙ্গে কি সমস্ত বাংলাদেশের সমগ্র বাঙালী জাতির 

একটা সর্বাঙ্গীন সন্বন্ধ নাই? কেহ কি আমাকে বলিয়। দিতে পারে আমাদের 

জাতীয় জীবনের কোন্ অংশটা রাজনীতির বিষয়, কোন্ অংশট! অর্থনীতির 

ভিত্তি, কোন্ অংশটা সমাজনীতির প্রাণ, আর কোন্ অংশটা ধর্মসাধনের 

বস্ত? জীবনটাকে মনে মনে খগুবিখণ্ড করিয়া, এইসব মনগড়া জীবনখণ্ডের 

মধ্যে কি আমরা অলঙ্্য প্রাচীর তুলিয়৷ দিব? এই কাল্পনিক প্রাচীরবেষ্টিত 

যে কাল্পনিক জীবনথণ্ড ইহারই মধ্যে কি আমাদের রাজনৈতিক আলোচন৷ 

যা আন্দোলনের যে বিষয়, তাহাকে কি বাঙালী জাতির যে জীবন, সেই 

জীবনের সবদিক দিয় কি দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি, তবে 

কি সত্যের সন্ধান পাইব ?...বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের অর্থ এই যে, 

আমাদের দেশে রাজা-প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহ] পরীক্ষা করা ও কিরূপ হও 
উচিত, তাহাই বিচার করা । 

“কিন্ত এ যে রাষ্ট্রীয় চিন্ত। বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এক কথায় 

বলিতে হইলে, বাঙালীকে মান্নষ করিয়া তোলা । বাঙালী যে অমানুষ, তাহ 

আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যে আপনাকে বাঙালী বলিতে 

একটা অনির্বচনীয় গর্ব অন্থভব করি, বাঙালীর যে একট] নিজের সাধনা আছে, 

শান্তর আছে, কর্ম আছে, ধর্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিস্তৎ 
আছে। বাঁঙালীকে যে অমানুষ বলে সে আমার বাংলাকে জানে ন]। 

“আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহা একটা! প্রাণহীন, বস্তহীন, 
অলীক ব্যাপার । ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাংলার নবদিক দিয়াই 

দেখিতে হুইবে। বাংলার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে 

হুইবে। তাই আজ এই মহাসভায় কয়টি বাংলার কথা বলিতে আমিয়াছি। 

বাঙালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রীস্টান হউক, বাঙালী বাঙালী । বাঙালীর 
একটা বিশিষ্টন্ূপ আছে, একট] বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে। একটা শ্বতঙ্তর ধর্ম 
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আছে। এই জগতের মাঝে বাঙালীর একট। স্থান আছে, অধিকার 
আছে, সাধন। আছে, কর্তব্য আছে। বাঁডালীকে গ্রককৃত বাঙালী হুইভে 

হইবে ।? 

'বাঙালীকে প্রকৃত বাঙালী হইতে হুইবে'_ চিত্তরপ্রনের এই কথ। 

কালের প্রাস্তর অতিক্রম করে আজে! আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত 

হয়। বাঙালীর হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শোন! গেল “বাংলার কথার, 

মধ্যে । দশ বছর আগে দাজিলিউ-এ প্রদত্ত সেই ভাষণটির সঙ্গে 

এর একট! ভাবগত সদৃশ্য আছে। তবে ভবানীপুরের ভাষণ যেন 

আরো! জমাট, আরে। পরিফার, আরে প্রাণস্পর্শা। এক কথায় 

বাংলার কথা” মামুলি বক্তৃতা ছিল না, এ ছিল চিত্তরঞ্জনের প্রাণের 
কথ! আর তাই দিয়েই তিনি রচনা1 করলেন বাংলার রাজনীতির 
এক নব-সংহিতা। | 

স্বদেশপ্রেমকে একট। নতুন ব্যঞ্জন! দিলেন চিত্তরপ্তীন তার এই 
ভাষণের মধো। যে ম্বদেশপ্রেম এতকাল ছিল পাশ্চাত্য 

পলিটিক্সের অন্ধ অন্থকরণ, যার গতি ছিল রাজসরকারমুখী, 
স্বদেশপ্রেমের সেই অন্ধ গতিকে তিনি ফেরাবার চেষ্টা করলেন__ 

তাকে আহ্বান করলেন রাজসরকারের দিক থেকে প্রজাসাধারণের 

দিকে, লোককল্যাণের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য। তিনি দেখেছিলেন, 

এতকাল ধরে পলিটিক্যাল এজিটেশনের সমুদ্রমন্থনে গরলই বেশি 
উঠেছে, মম্বতের কোন সন্ধান নেই। দেশের অসহিষ্ণু যুবশক্তির 
হবদয়াবেগকে ঠিক কোন্ পথে পরিচালিত করতে পারলে তাদের 
স্বদেশপ্রেম ধর্মে-কর্মে সমাজ-শিক্ষায় ও রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াষে 

লোককল্যাণের পথে সার্থক হবে, তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন 

চিত্তরঞ্জন । বললেন, দেশের যুবকদের দেশের কাজে লাগাতে 
হবে__তাদের প্রকৃত দেশের কাজ দিতে হবে। প্রাচীন ভারতে 

দেশের কাজের প্রকৃতিটা যে কি ছিল, ত৷ চিত্তরঞ্জন তার ভাষণের 

গোড়াতেই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন : 



১২ দেশ বন্ধু 

“আমাদের কৃষিকার্য হইতে আরম করিয়া বড় বড় সামাজিক ব্যবহার 
পর্যস্ত, আমাদের সকল ভাব, ভাবনা, সকল চেষ্টা ও সকল সাধনার সঙ্গে 

আমাদের ধর্মের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে, তার বিচার অবশ্ঠ কর্তব্য সেদিকে 

চোখ না রাখিলে সব দ্দিকই যে অন্ধকার দেখিবে। সব প্রশ্নই যে অকারণে 

অন্বাভাবিক ভাবে জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিবে । সেইদিকে'দৃষ্টি না রাখিলে 

কোন মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না।, 

ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণের মূল 
কথা প্রকৃত দেশের কাজের প্রতি আমাদের আহবান করা। 

আমর। এতকাল রাজনীতি পড়েছি ও রাজনীতি করতে গিয়েছি, 

দেশের কাজ ভাল করে বুঝিও নি, করতেও যাই নি। তাইতো 
চিত্তরপ্জন বললেন £ 

আমাদের অনেক বাঁধা, অনেক বিদ্ব। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি 

বিপদ যে, আমরা ক্রমশ:ংই আমার্দের শিক্ষার্দীক্ষা, আচার-ব্যবহার অনেকটা 

ইংরাজীভাবাপন্ন হইয়৷ পড়িয়াছি। রাঁজনীতি বা ট9011155 শবটি শুনিবামাত্র 
আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংলগ্ডে গিয়া 
পহ্ছায়। ইংরাজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে, 
আমরা সেই মৃতিরই অর্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিসটা আমরা যেন 
একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়। দিতে পারিলে বাঁচি। এই 

দেশের মাটিতে তাহা বাঁড়িবে কিনা, তাহা ত একবারও ভাবি ন1।."'ইউরোপে 
রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে ও কোরানে যত ধারাঁল বাক্য 

আছে, একবারে এক নিশ্বাসে মুখস্থ করিয়া ফেলি, আর মনে করি এইবার 
আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্তারা৷ কেমন 

করিয়া আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু 
তর্ক-বিতর্কের বিষয়, বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র । আমরা বন্তৃতা করিয়া, তর্ক করিয়া 

জিতিয়া যাইব । আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধার 

কর] কথার ভাব লাগাইয়! দিই। যাহ! স্বভাবতঃ সহজ সরল তাহাকে মিছামিছি 
বিনা কারণে জটিল করিয়া তৃুলি। শুধু যাহা আবস্তক তাহা করি না? দেশের 
প্রতি মুখ তুলিয়া! চাই নাঃ বাংলার কথা বাঙাঁলীর কথা ভাবি না, আমাদের 

জাতীয় জীবনের ইতিহাঁদকে সর্বতোভাবে তুচ্ছ করি। কাজেই আমাদের 



দেশবন্ধু ১৩ 

রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তহীন। তাই এই অবাস্তৰ আন্দোলনের সঙ্গে 
আমার্দের দেশের প্রাণের যোগ নাই; এই কথা হয়ত অনেকে স্বীকার 
করিবেন না।: 

দেশের বর্তমান পরিবতিত রাজনৈতিক অবস্থায় চিত্বরপ্রনের 
এই কথাগুলি যে আজে! তার মূল্য হারায় নি এবং বর্তমানের স্বাধীন 
ভারতের রাজনীতিতে এই মন্তব্যগুলি যে আজো প্রযোজা, তা 
আমর! প্রতিবাদের আশঙ্ক! না! করেই বলতে পারি। বিবেকানন্দ- 
অরবিন্দ-টিলক যে কথা বলেছেন, চিত্তরঞ্জনও প্রাদেশিক সম্মিলনের 

মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে সেই কথাই ঘোষণা করলেন-_পাশ্চাত্তা 
পলিটিক্সের আদর্শে মুগ্ধ না হয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন 
করার জন্য আহ্বান জানালেন। “বাংলার কথায়' আরো ছুটি 

প্রয়ো্নীয় বিষয়ের সদ্বিচার আছে,_একটি পাশ্চাত্য 

ইনডাষ্টরিয়ালিজম্ সম্বন্ধে ও দ্বিতীয়টি আমাদের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে । 
আমাদের লুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার ও কৃষিকাধের 

উন্নতিলাধণ করতে হলে কি কিকরা দরকার, চিত্তরঞ্জন তাও 

বিশদতাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং এই কাজ কিভাবে করা সম্ভব 
তারো৷ একট? স্ৃম্পষ্ট নির্দেশ তার এই ভাষণের মধ্যেই আছে। 

চৌদ্দ দফা কর্মনুচী সেদ্দিন তিনি আমাদের সামনে রেখেছিলেন । 
ঠার সেই কাজের তালিক! অর্থাং কি কি করতে হবে আর কাজের 
প্রণালী, অর্থাং__কি করে করতে হবে_ তার ভাষণের এই ছুই 

অংশ ধারা গভীরভাবে পাঠ করেছেন তারাই লক্ষ্য করেছেন যে, 
পল্লীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল তার আদল বক্তব্য । দেখা যাচ্ছে, 
গান্ধীর জনেক আগেই দেশবন্ধু গ্রামোন্নয়নের কথাটা চিন্তা করেছেন। 
কিন্ত দেশের ছূর্ভাগ্য যে ১৯১৭ সালে একটা প্রাদেশিক সম্মেলনে: 
উপস্থাপিত সেই চৌদ্দ দফা কার্ধনুচী পরবর্তাকালে সর্বভারতীয় 
কর্মসূচী বলে স্বীকৃত ব1! গৃহীত হয় নি; তা যদি হতো, তা হলে 
দেশের চেহারা অনেক আগেই আমূল পরিবতিত হয়ে যেত। তার 



দবেশবন্ধু 

অকালমৃত্যু ও গান্ধীর নিরঙ্কুশ নেতৃত- প্রধানত; এই ছুটি কারণে 
চিত্বরঞ্জনের গ্রামোন্নয়নের কর্মস্থচী ঠিক তারই চিন্তার ছক ধরে সফল 

হয়ে ওঠে নি। ও মে কংগ্রেদ” কংগ্রেসের জীবনে একট! নতুন 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক ছিল সত্য, কিন্তু গ্রামকে কি করে ভালবাসতে 
হয়, তা বোধকরি সেদিন একমাত্র চিত্বরপ্জনই উপলব্ধি করতে 

পেরেছিলেন। সমগ্র তারতের জাতীয় জীবনে পল্লীজীবন কিভাবে 
কেন্্রস্থানীয়, তা বোধ হয় আজ আমর! কিছুট। উপলব্ধি করতে 

শিখেছি । 

“বাংলার কথা' বক্তৃতার উপসংহারে তিনি ব্বদেশবাসিগণের 

কাছে তার প্রাণের নিবেদন যেভাবে ও ষে ভাষায় জানিয়েছিলেন 

তার সঙ্গে ১৯০৪ সালে এযালবার্ট হলে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার 
অনেকখানি সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে ভার কিছু অংশ 
উদ্ধত করে আমর এই অধ্যায় শেষ করছি । চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন : 

“বাংলার কথ! যেন এঅচিরে বাঙালীর কার্ষে পরিণত হুয়। সমবেত চেষ্টা 

চাই, সকলের উদ্ধম চাই, বাঙালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই ষে জীবন-ন্জ 

ইহা শুদ্ধচিন্তে পবিত্র প্রাণে আরভ্ভ করিতে হইবে । সকল বিদ্বেষ, সকল স্বার্থ 

ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে বর্ণধর্মনিবিশেষে সকলকে আহ্বান 
করিতে হইবে। কর্মক্ষেত্রে অনেক বাঁধা, অনেক বিষ্ব। অসহিষণ। হইলে 
চলিবে না। যে অধিকার আজি আমর! দাবী করিতেছি তাহা যুক্তিসঙ্গত, 
ন্তায়সঙ্গত, আমাদের স্বভাবধর্মসঙ্গত। এই অধিকার হইতে কেহ 

আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না|” 

এই প্রাদেশিক সন্মেলন থেকেই চিত্রঞ্নের জীবনে দিক্পরিবর্তন চিত 
হয়। অতঃপর আমরা দেখিতে পাইব যে, তখন থেকে তিনি বাংল! তথা সমগ্র 

ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দঁড়ালেন তার বলি 
নেতৃত্ব নিয়ে। এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জন 

অধ্যায়। 



॥ বারো ॥ 

১৯১৭ সাল নান! কারণে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে 
স্মরণীয় হয়ে আছে। সেই ইতিহাস বলার আগে তার আগের 

আট বছরের ইতিহাস কিছু উল্লেখ করতে হয়। ১৯০৫ সনে তার 

কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই লর্ড কার্জনকে বিদায় নিতে হয়। 

তারই অনুরদ্িতার ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয়েছিল বলে ব্রিটিশ 
পার্লামেণ্ট কার্জনের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তার স্থলে এলেন 

নতুন ভাইস্রয় লর্ড মিন্টো । তারপর ১৯০৬ সালে ইংলগডে রাষ্ীয় 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন উদ্ারনৈতিক দল আর সেই সময়ে 
ভারতসচিবের পরে নিযুক্ত হলেন লর্ড মলি। লর্ড মিণ্টো৷ ভারতের 
শাননভার গ্রহণ করে দেখলেন যে, কার্জনের শ্বৈরাচারী শাসনের 

ফলে ভারতবাসীর মনে তিক্ততা ও অসস্তোষের স্ছি হয়েছে। 
তিনি আরে! উপলন্ধি করলেন যে ভারতবাসীকে সন্তষ্ট করার জন্তা, 

বিশেষ করে কংগ্রেসের মডারেট নেতাদের খুশি করার জন্য একট! 

কিছু কর! দরকার । তিনি অগ্রণী হয়ে ভারতসচিবের সঙ্গে পরামর্শ 

করে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব রচনা করেন। 

কার্যতার গ্রহণ করার অব্যবহিতকাল পরেই লর্ড মিন্টো ভারতের 
সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে যে মিনিট? রচন। 
করেছিলেন, তার একস্থলে তিনি উল্লেখ করেন £ “06 0011009] 

80000501161:2 15 101] 0: 01)9175 ) 01165010113 216 1061016 

05 আ1)101) আআ 0801)06 2010. 00 16016) 8100 10101) 6 

00156 20661000 00 28507 2110 60 006 16 ০০1৫ 2100621 

811 17000108106 (086 006 11105056 5110010 610217866 

[010 039. 

*'16771686 07079 38980: 2, 0. 9900: 



১৬ দেশবন্ধু 

মুখে যাই বলুন, অস্তরে যে সদিচ্ছাই থাকুক, কার্ধক্ষেত্রে কিন্ত 
দেখ! গেল থে, লর্ড মিন্টো স্বৈরাচারিতার দিক দিয়ে তার পুর্ববর্তা 
রাজপ্রতিনিধির চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। বিক্ষুব্ধ 
তারতবাসীকে শাস্ত বা সন্তুষ্ট করার জন্য তারই শাসনকালে এবং 

ভারতসচিব লর্ড মলির অনুমোদনক্রমে যে কয়টি দমনমূপক আইন 
প্রবর্তিত হয় সেগুলির মধ্যে এই কয়েকটি বিশেষভাবেই উল্লেখ্য)! 
-_দ্রি নিউজ পেপার্স য্যা্ট ও দি এক্সপ্লোসিতস্ যা । প্রথমটির উদ্দেস্য 

ছিল সংবাদপত্রের ক্রোধ করে ম্বাধীন মত প্রকাশে বাধা দেওয়! । 

বলা বাহুল্য, ক্লাইভ গ্রীটের ফ্যাংলো-ইগ্ডিয়ান বণিক ও ধনিকগো্ঠীর 
চাপে পড়েই এইলব আইন প্রবর্তন করে তিনি অসস্তোষের 
মাত্রা আরো বাড়িয়ে তুলেছিলেন। এই সময়ে (১৯০৮ জুন) 
ছয় মাসের জন্য সারা বাংলাদেশে সভামমিতি নিষিদ্ধ হয়েছিল । 

তারপর এই বছরের শেষভাগে রাজনৈতিক আসামীদের সরাসরি 

বিচারের জন্য ও বিশেষ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী বলে 
ঘোষণা করার জন্য স্পেশাল ক্রাইমস্ য্যাক্ট নামে একটি নতুন 

আইন প্রবন্তিত হয়। 

এছাড়া, লর্ড মিন্টোর আমলেই পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় এবং 
ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলেও আমলাতন্ত্র এবং পুলিশের অত্যাচার ও 

জুলুমের সীমা-পরিসীম!। ছিল না! বললেই হয়। ১৯০৬ সালের শেষ- 
ভাগেই তিনি ভারতনচিবের সন্মতিক্রমে সেই পুরাতন ও মরচেপড়া! 

অন্ত্রটি (3617881 £৪1900 []] ০1818) পুনরায় ব্যবহার করেন 

এবং আইনের ক্ষমতাবলে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 

বাংলার জাতীয়তাবাদীদলের নয়জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নির্বাপিত 

করেন। সেদিন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল ভারতের 

তৎকালীন সর্বজনশ্রদ্ধের নেতা গোপালকৃষণ গোখেলের কণে। 
লগুনের রিফর্ম ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি গ্রেটব্রিটেনের 
শ;কগোঁ্টীর নিকট লর্ড” কার্জনের বঙ্গভঙ্গ অবিলম্বে রহিত করার 



দেশবন্ধু . ১৭ 

জন্য একটি বলিষ্ঠ আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু জন মলি সে 
কথায় কর্ণপাত না করে পার্লামেন্টের উভয় সভায় বলেছিলেন £ 
1105 58101010015 56606৫ 2170 980:09521)00. এই বিক্ষুব্ধ 

পটভূমিকাতেই প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯০৯-এর ইগ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ 
য্যাক্ট তথা! মলি-মিন্টে রিফর্ম । এখানে উল্লেখ্য যে, নতুন শাসন- 
সংস্কারের পরিকল্পনা যখন রচিত হয় ও পালপমেন্টে নতুন রিফর্ম বিল 
উত্থাপিত হওয়ার কিছু আগে ভারতসচিব নিজের দায়িতে একটি 

কাজ করে বসেন। বড়জাটের মন্ত্রিসভায় তিনি সত্যেন্দ্রপ্রসন্ 

দিংহকে (ইনি তখন কলকাতা হাইকোর্টের একজন উদীয়মান 
ব্যারিস্টার এবং পরবর্তীকালে লর্ভ সিংহ ) ভারতীয় সদস্ত হিসাবে 

নিযুক্ত করেন। ভারতের শাসনব্যবস্থায় যোগ্য ভারতীয়কে নিয়োগ 
করা হবে, এই প্রতিশ্রুতি যদিও ১৮৩৩ সালের সনদে (09:62 

4১০৮ 01833) ও পরবর্তীকালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে 
দেওয়া! হয়েছিল, কিন্তু এযাবৎকাল তা কার্ধত পরিণত হয় নি। 

ল' মলির এই প্রয়াসের ফল ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে 

সুদূরপ্রসারী হয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে ইহাই পরবর্তাঁ দশ বছরের 
মধ্যে মন্টেঞ্চ প্রবতিত শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পথ অনেকখানি সুগম 

করে দিয়েছিল । এর ঠিক ছু'বছর আগে 'এই মলির চেষ্টাতেই 
হোয়াইট হলের দরজ।1 ভারতীয়দের জন্য কিছুট। উন্মুক্ত হয় ও তখন 

কাউন্সিল অব্ ইগ্ডিয়াতে ছুজন ভারতীয় সদস্তকে গ্রহণ করা হয় 
এবং ভাইস্রয়ের কেবিনেটে সত্যেন্দ্রপ্রসম্নের নিয়োগের ক্ষেত্রে 
যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি সমগ্র ভারতের শ্বেতাঙ্গ সমাজে তুমুল 

আলোড়নের স্থষ্টি হয়েছিল । 

একথা সত্য যে, মডারেটদের খুশি করার জন্থই এই নতুন 
টানি প্রবর্তিত হয়েছিল । কিন্ত এর মধ্যে প্রতিনিধিমূলক 
দা শাসনের কোন ব্যবস্থা তো ছিলই না, বরং এর 

িনিএমন একটি মারাত্মক জিনিস-_পৃথক সাম্প্রদাগ্সিক 



১৮ দেশবন্ধু 

প্রতিনিধিত্ব_যার বিরোধিতা মডারেটর! পর্যস্ত করতে বাধ্য 

হয়েছিলেন। তারা বুঝলেন, মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের 

ব্যবস্থা করে সরকার একদিকে বিভেদের মাধ্যমে শাসন অর্থাৎ 
৫015106 ৪100 1019, এই নীতি গ্রহণ করতে চাইলেন, আর 

অন্যদিকে ভারতের জাতীয় স্বার্থকে পদদলিত করতে উদ্ত হলেন। 

নতুন রিফর্মস্ প্রবত্িত হলো ১৯০৯ সালে, আর পরের বছরে 
নতুন বড়লাট লর্ড হাডিপ্র এসে মডারেটদের সাধ্/সাধনা করেও 

তাদের দিয়ে এট গ্রহণ করাতে সক্ষম হলেন না। চরমপন্থীরা 
তে। তীষণ ভাবেই এর বিরোধিতা করলেন । কংগ্রেসের ষষ্ট- 
বিংশ অধিবেশনে (এই অধিবেশন কলকাতায় হয়েছিল ১৯১১ 
সালে) মলি-মিন্টো শাসন-সংস্কার সরাসরিভাবেই প্রত্যাখ্যাত 

হয়। ১৯০৭ সালে যখন এই সংস্কারের প্রথম খসড়া তৈরি হয় 

তখন “বন্দে মাতরম্* পত্রিকায় কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে (যা 

হামনুন্দর ও অরবিন্দের লেখনীপ্রস্থত ছিল) এর তীব্র নিন্দ। 

কর হয়েছিল। 

তবে এই নতুন সংস্কারের স্বরূপ উদঘাটন করেছিলেন একমাত্র 
অরবিন্দই। “কর্মযোগিন্* পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন £ 

৮1015 06] 06 ০01701119161010 013 01765 178170 2170 0106 

[1:659901:2 0 12101255101 00 0106 00161: 19 2. 09175610051 

000616-50590 001105. 00102 [২০010052122 0000101 

৪10 2 690 200. 002 00-002190101 2500০050001) 0106 

[201016 15 1006 056 ০0-002:96102 1006 100216]5 ৪. 1021:005 

0৫ ঠ.৪ 38100. সেই সময়ে ছয় দফা কার্ষস্থচী সম্বলিত যে নির্দেশ 
ভারবিন্ন দিয়েছিলেন তাঁর দেশবাসীর সামনে, তার মূল কথাটা 

ছিল স্বাবলম্বন, নিক্ষ্িয় প্রতিরোধ আর অসহযোগ | “০ ০070:07 

190 ০০-01967863020+ এই ইঙ্গিত দিয়ে সেদিন তিনি একদিকে যেমন 

তার রাজনৈতিক দূরদিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, অন্যর্দিকে 



দেশ বন্ধু ১৯ 

দেশের স্তিমিত রাজনীতিতে একটা নতুন প্রেরণাও এনে দিয়েছিলেন। 
কথিত আছে, কর্মযোগিনের পৃষ্ঠায় তার বন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তার 
এই শেষ উদ্ভাসন দেখে চিত্তরঞ্জন খুব খুশি হয়েছিলেন। যাই 
হোক, দলমতনিধিশেষে ভারতের সকল নেতাই একযোগে এই 
সংস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ এর কার্যকারিত। সম্বন্ধে 
মকলেই সন্দেহ প্রকাশ করলেন। 

বৈধ আন্দোলনের নেতা ও মডারেট-শিরোমণি স্ুরেন্দ্রনাথ 
তার আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 'মললি-মিন্টো শাসন- 
সংস্কার ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সামান্তমাত্র অগ্রগতি 
এনেছিল। কেউই এর মধ্যে অসামান্য কিছু 'দেখে নি কারণ এর 
প্রধান বৈশিষ্ট্য মাত্র এই ছিল যে, প্রস্তাবিত এই সংস্কার বেসরকারী 
সদস্যদের জনন্বার্থ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপন করবার ক্ষমত। 
দিয়েছিল। মোট কথা, এই ভূয়া শাসন-সংস্কার মডারেউদের 
কিছুমাত্র উৎসাহিত করতে পারল না। মলির সেই প্রত্যাশা__ 
101] 0106 10000617069 অচরিতার্থই থেকে গেল। এই নতুন 

সংস্কার যখন প্রবত্তিত হয়, তখন বাংলার নেতৃস্থানীয় সকলেই 
একবাক্যে বললেন, “যতক্ষণ না৷ বঙ্গভঙ্গ রহিত হচ্ছে ততক্ষণ 
নতুন আইনসভ। সম্পর্কে আমর! কিছুই করব না। স্ুরেন্দ্রনাথ 
এই সময়ে ইংলণ্ডে গিয়েও প্রকাশ্যে বলে এসেছিলেন £ "০ 
310115-141100,0২6101009 19 000 1010) 600 ৮/0961, 100 
106811500--00616 15 10001211786 1 16 ড717101) ০৪1 7 
80060109016 €0 05. 4১11 0096 ৪ 72106601691 2601201710 
1166000) 21১0 1621 9617-0305210036110, 1015 1585 110 
0660 81760 00 05০ 

নতুন সংস্কার প্রবতিত হলো! বটে, কিন্তু বাংল! তথা ভারতে 
অশান্তি ও বিক্ষোভ চলতে থাঁকল সমানভাবেই | তারপর ২৫শে 
আগষ্ট, ১৯১১১ লর্ড হাডিঞের গভর্ণমেন্ট বঙ্গবিচ্ছেদবব্যবস্থা বাতিল 
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করবার সুপারিশ করে বিলাতে ভারতসচিবের নিকট এক ভেস্প্যাট 

পাঠালেন । অবশেষে ' বিক্ষুব্ধ বাঙালী তথা ভারতবাসীকে খুশি 
করার জন্য এই বছরের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে সম্রাট 

পঞ্চম জর্জের ঘোষণায় বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় এবং সেই 

সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় (১৯০৫-১৯১০ ) 

পরিসমাপ্ত হয়। সেদিন এই রাজকীর ঘোষণায় কংগ্রেসের পক্ষ 
থেকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞত' প্রদর্শন করে বলা হয়েছিল £ ৭৬2] 

15210 15 0220105 11 0121502 ড10] 16556121502 8100 

0০5061017 10 01062 13110151) 0010101072১) ০৬০1:010৬০0 ৮7101) 

151৮60. 0010:0102102 17) 2100 £9016006 10ড91:05 

[716151) 96855179175181]. শোনা যায়, চিত্তরঞ্জন কৃতাঞগ্জলিপুটে 

কংগ্রেসের এই কৃতজ্ঞতা নিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন, 
গুড 0315 001 19001991 0016255 ? তার এই মন্তব্য 

থেকেই আমরা বুঝতে পারি কেন তিনি ১৯০৬-এর পর দীর্ঘকাল 

ংগ্রেমের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখেন নি। কথিত আছে, 

এই সময়ে তিনি তার রাজনৈতিক সতীর্থদের বলতেন, “কংগ্রেস 

তো আসলে সেটা মজলিস । মলি-মিট্টো রিফর্মস্ সম্পর্কেও 

চিত্তরপ্রনের মন্তব্য ছিল স্বল্লাক্ষরে সুস্পষ্ট 40909010866 ৪10 

11850680101) এবং এই সংস্কারকে গোখেল যখন সমর্থন 

জানিয়েছিলেন তখন চিত্তরঞ্জন যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলেন । 

এখানে উল্লেখ্য যে, সম্রাট পঞ্চম জর্জের ঘোষণায় বঙ্গবিচ্ছেদ 
রহিত হলো, বাঙালীর ম্বদেশী আন্দোলন জয়যুক্ত হলো, কিন্ত 

সেই সঙ্গে বাঙালীকে আঘাত কর। হলে ছুদিক দিয়ে-_ প্রথম, 

কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানীকে দিল্লীতে স্থানাস্তরিত করা 

হলে) যার ফলে বাঙালীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্ত 

চিরকালের মতো খর্ব করে দেওয়া হয় ; দিতীয়, বিহার ও উড়িয্যাকে 

বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হয় এবং এর 
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ফলে খনিপ্রধান অঞ্চলগ্চলি বাংলার বাইরে চলে যায়। ছুঃখের 

বিষয়, এইভাবে বাংলার যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক 

ক্ষতিসাধন কর! হয় তার বিরুদ্ধে সেদিন বাঙালী নেতাদের কণ্ঠে 
কোন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় নি। একমাত্র পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় রাজধানী স্থানাস্তরিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 

জানিয়েছিলেন | কারণ এই বিষয়টাকে তিনি বাঙালীর জাতীয় 

জীবনের একটি সংকট বলে মনে করোছলেন। সেদিন আশুতোষ 

কলকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের কর্ণধাররূপে যে বিরাট শিক্ষাযজ্ৰের 

আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার প্রকৃত লক্ষ্য ছিল কলকাতাকে 

শুধু বিগ্ান্বশীলনের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত কর! নয়, একেই 
তিনি ভারতের পলিটিক্যাল্ ও ইন্টেলেকচুয়াল্ রাজধানীতে পরিণত 
করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারতের রাজধানী সহসা দিল্লীতে 

স্থানান্তরিত হওযাঁর জন্য তার এই স্বপ্ন শুন্তে বিলীন হয়ে যাঁয়। 

১৯১১-তে রাজধানী স্থানীস্তরিত হয় ; ১৯১২ সালের কন্ভোকেসন্ 

বক্তৃতায় আশুতোষ এই প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা এখানে উল্লেখ্য । 
তিনি বলেছিলেন £ 32068] 1795 66 01: 170016 (1721 ৪ 

02) 002 12980115 10105117006 0 ]77019 7 02100661085 

0661) 002 08010] 17 08006 150 1655 0501) 17) 9০৮ ০0৫ ৪ 

£681 2100176 7 2100 100%5 01296 1161) 01501110010195 216 211 

৪ 000০ 10895115 এড [10100 05, 08210069১ 36178219216 

0190:0%7)60 2170. 02101706176] 626111)5 015501906.2% 

আশুতোঁষের এই উক্তিটি সেদিন সংবাদপত্রে পাঠ করে, কথিত 
আছে, চিত্তরঞ্জন একখানি পত্র লিখে তাকে অভিনন্দিত করেছিলেন 
এই বলে; পু.০6 106 22710550206 086 500. 19৬6 10115 

৪00 20901196615 51561 65001659101) 00 0762065০005 
00085672)6776 0086 11525 1362৬ 0 ০00 2017005 ৫06 60 

*লেখকের 'শিক্ষাপতর জীতোধ' রষ্টব্য। 
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পরবর্তীকালে যখন তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন, 
তখন চিত্বরঞ্জনের খুবই আশ। ছিল, আশুতোষকে তিনি সহযোগী 
হিসাবে পাবেন, কিন্তু কার সে আশা! ফলবতী হয় নি। আশুতোষের 
স্বজাতিগ্রীতি, সংগঠনী প্রতিভ1? ও স্বাধীনচিত্তত। চিত্তরঞ্জনকে 
বিশেষভাবেই আকৃষ্ট করেছিল । তারপর ১৯২৪ সালে আশুতোষ 

যখন লর্ড লিটনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তার সমুচিত 

জবাব দিয়েছিলেন, তার সেই এঁতিহাসিক পত্র চিত্তরঞ্জনের 
“ফরওয়াড? কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন ও আশুতোষ, 

বাংলার রাজনীতিতে সেদিন যদি এই ছুইজন একত্রে কাজ করতে 

পারতেন তাহলে দেশের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় হতো! সন্দেহ নেই। 

১৯১৪ । 

এই বছরের জুলাই মাসে যুরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধল। 

যুদ্ধের সময় থেকেই ভারতরক্ষা আইনে এক বাংলাদেশেই বারো শত 
লোক বিনাবিচারে নিবাসিত হয়েছিলেন। তার আগে ভারত-সরকার 

য্যানি বেশাস্তকে উটকামণ্ডে নির্বাসিত করেন এবং আলি ভ্রাতৃদ্বয়কেও 

(মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি) তারতরক্ষা আইনের বলে নির্বাসিত 

করেন । এইসব অস্তরীণের প্রতিবাদে বাংলার রাজনৈতিক আকাশ 

ঘনঘটাচ্ছন্ন ছিল। এইসব রাজনৈতিক প্রতিবাদে সেদিন অগ্রণী 

ছিলেন একজনই | তিনি চিত্বরঞ্জন। এই ব্যাপারে তিনি যেতাবে 

নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন ও একাধিক সভায় 

ম্বৈরাচারী শাঁসনের বিরুদ্ধে যে-সব বক্তা করেছিলেন তা 

অবিস্মরদীয়। প্রথম মহাযুদ্ধে ভারত ১৫* কোটি টাক। দিয়ে গ্রেট- 

ব্রিটেনকে সাহায্য করেছিল এবং দলে দলে ভারতীয় যুবক ফ্রান্স ও 
মেসোপটেমিয়ার রপক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিল। তাই প্রথম থেকেই 
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টিলক প্রমুখ নেতার! বক্তৃতার মাধ্যমে বলতে থাকেন, ভারতবর্ষ 
অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার দাবী করবার সম্পূর্ণ অধিকারী । 

ঠিক এই সময়ে (অক্টোবর, ১৯১৫) লর্ড হাডিঞ্জ সিমলার 

ইউনাইটেড সাভিস্ ক্লাবে শ্বেতাঙ্গদের প্রতিনিধিস্থানীয় এক বিরাট 

সমাবেশে ঘোষণ। করেন £ 45010 02 12911260. 078 51986 ৪5 

[195 16610 151191705 10015510], 17) 06 7836 510০ 193 

৪ [9] 10012 510110705 15500601015] 11) 156 06016) 11) 

21007219515 2100. £10101176 0০ 790110105] 921-066101১- 

[11 01 006 10০0012---701)2 085 101 686 5010101566 0161- 

[76106 01 01015 10681 15170 520 006 1015 60 0115 015691)1 

51568. (080 00213010151) 0100121 51007010 0107 1015 ০০5., 

হাডিঞ্জের এই ঘোষণার ঠিক তিন মাস পরে লর্ড সিংহ ( তখন 
স্যার) বোম্বাইতে এক বক্তৃতায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে সরকারের নুস্প্ট 

নীতি ও অভিপ্রায় কি তা জানতে চাইলেন । এবং এট। তিনি 

জানতে চেয়েছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে । সে বছর তিনিই 

কংগ্রেসের সভাপতি নিবাচিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে ভাইস্রয়ের 

এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সদস্য, ব্রিটিশ আমলে 

প্রথম ভারতীয় “পিয়র' (0০০1), রায়পুরের এই সত্যেন্্প্রসন্ন সিংহ 
ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা গ্রহণ না 
করলেও তার রাজনৈতিক মতামতের প্রতি চিত্তরঞ্জন যথেষ্ট শ্রদ্ধা 

পোষণ করতেন । 

7৬৬০1175156 02 ৪. 09019186100 06 002 (06101021865 

001105 2180 001096.-_-তারতের জাতীয় মহাসভার সভাপতির 

এই দাবী লর্ড হান্ডিপ্ উপেক্ষা করতে পারলেন না এবং এই 
সর্বপ্রথম দেখা গেল যে, কংগ্রেসের একজন সভাপতির মস্তব্য 
সম্পর্কে বড়লাটকে গুরুত্ব দিতে হলো। অতঃপর আমর! দেখতে 

পাই যে লর্ড সিংহের এই উক্তির শুত্র ধরেই লর্ভ হার্ডিঞ্জ বিলাতে 
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ভারতসচিবের সঙ্গে এক সুদীর্ঘ পত্রালাপ শুরু করলেন। এই 
পত্রালাপের উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে ভারতে শীসন-সংস্কারের একটি 

নতুন পরিকল্পনা রচনা! করা যেতে পারে। ভারতে ব্রিটিশ- 

শাসনের অভিপ্রায় ও লক্ষ্য সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ঘোষণ। দাবী 

করে লড' সিংহ এক হিসাবে মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসন-সংস্কীরের 

পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন, অনেকের এইরূপ বিশ্বাস। 

কিন্ত এই ঘোষণার প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়াল যুদ্ধ। ঘুরোগীয় 
মহাযুদ্ধ তখন ঘোরালে। হয়ে উঠেছে; এবং এই যুদ্ধের ফলাফল 
কি দীড়াবে সে বিষয়ে ইংরাজের উদ্বেগের সীমা-পরিীমা নেই__ 

মিব্রশক্তির সৌভাগ্য তখন দোছুল্যমান অবস্থায় বললেই হয়। 

আর এই সংকটের প্রত্যেকটি স্তরে গ্রেটব্রিটেনকে ভারতের 

অর্থবল ও জনবলের সাহায্য নিতে হলো। তারত তাতে কার্পণ্য 

করে নি, কারণ তার প্রত্যাশ। ছিল যে, এর বিনিময়ে সদাশয় 

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবাসীকে স্থায়ত্বশাসন দান করবেন। 

মিস্টার য়্যাস্কুইথ (পরবর্তীকালে লর্ড) তখন ইংলগ্ডের প্রধান- 
মন্ত্রী। লগ্নে ইম্পিরিয়াল্ কনফারেন্সের বৈঠক হবে। সেই 

বৈঠকে ভারতবর্ষের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাক] দরকার-__ 

এই অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন য্যাস্কুইথ। ভারতবর্ধকে সমান 

অংশীদারের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে-_ভারতবাসীর বিশ্বাসলাভের 

পক্ষে এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া যদিও সেদিন সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, 
তথাপি ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্িক ইতিহাসে বিশেষ কোন অগ্রগতি 

পরিলক্ষিত হলে! না। 

১৯১৬ 

লর্ড চেমসূফোর্ড তখন বড়লাট। এই বছরের অক্টোবরের 

গোড়াতেই ভাইস্রয়ের ব্যবস্থাপক পরিষদের নব-নির্বাচিত সদস্যগণ : 

সিমলায় মিলিত হলেন ও আসন্ন শাসন-সংস্কার সম্পর্কে তারা 
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একটি ম্মীরকলিপি রচনা! করে নব-নিযুক্ত বড়লাটের কাছে 
পাঠিয়ে দিলেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এঁতিহাসিক দলিল বললেই 
চলে, কাঁরণ পরবর্তীকালের মণ্টে-চেমস্ফোর্ড রিফর্ম পরিকল্পনার 

এটাই ছিল প্রকৃত ভিত্তি এবং এদেশের শাঁসনতান্ত্রিক বিকাঁশের 

ইতিহাস ধীরাই আলোচন। করবেন তাঁদের পক্ষে এটি যত্বনহকারে 

পাঠ কর! উচিত। এই স্মারকলিপি এখন ইতিহাসে “দি নাইন্টিন্ 

মেম্বরস্ মেমোর্যাগ্ম্ঠ নামে অভিহিত হয়েছে । যে উনিশজন 

সদস্য এতে স্বাক্ষর প্রদান করেছিলেন তাদের নাম £ মহারাজ! 

মণীক্জ্রচন্দ্র নন্দী, ভি. ই. ওয়াঁচা, ভূপেন্দ্রনাথ বন্থু, বিষাণদত্ত সুকুল, 

মদনমোহন মালব্য, কে. ভি. রঙ্গম্বামী আয়েঙ্গার, মজহরউল হক, 

ভি. এস. শ্রীনিবাঁসন, তেজবাহাছুর সাপ্রু, ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, 

বি. নরসিংহঈশ্বর শর্মা, মীর আসাদ আলী, কামিনীকুমার চন্দ, 
কৃষ্ণ সহায়, আর. এন. ভঞ্জদেও (কনিকাঁর রাজ), এম. বি. 

দাদাভাই, সীতানাথ রাঁয়, মহম্মদ আলি মহম্মদ ও মহম্মদ আলি 
জিন্ন।। 

এই এঁতিহাসিক ও স্থদীর্ঘ স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল ঃ 
ঘুদ্ধের শেষে সমগ্র সভ্য জগতে, বিশেষ করে ব্রিটিশ-সাআাঁজ্যের অন্তর্গত 

দেশসমূহের শাসনব্যবস্থায় একট! বিরাঁট পরিবর্তন আশা করা যায়। দুর্বল 

ও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জাতির স্বাধীনতা রক্ষার মহৎ আদর্শ দ্বার! প্রণোর্দিত হয়েই 

ইংলগ এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। ভারতবর্ষ তার অর্থবল ও জনবল দিয়ে 
ইংলগকে সাহায্য করেছে এই আশায় যে, যুদ্ধশেষে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা 

একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখ! হবে। ১৯০৯ সাল পর্যন্ত ভারতের শাসন- 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে আমলাতস্ত্রের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে এসেছে, আর এই 

আমলাতন্ত্র একরকম অভারতীয় বললেই হয় এবং ভারতের কোটি কোটি 
জনসাধারণের কাছে এদের কোন দাযিত্বই ছিল না। যদিও ১৯*৯ সালের 
শাসন-সংস্কাঁরে ভারতের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কিছুদংখ্যক ভারতীয়কে 

সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তখাঁপি আমার্দের আশার তুলনায় ইহ পর্যাপ্ত নয়, 
বরং অত্যন্ত সীমিত বললেই চলে। ভারতবাঁসী এই সংস্কার গ্রহণ করেছিল 
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এই আশায় যে, অদূর ভবিষ্যতে তাদ্দের হাতে দেশ-শাসনের আরো! ক্ষমতা 

দেওয়৷ হবে। ১৯০৯ সালে শাসন-সংস্ক।র প্রবর্তনের সময় ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী 

ষে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন ত! আজো অচরিতার্থ রয়ে গেছে । তাই 
আমাদের নিবেদন যে, যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক অবস্থা যদি আগের 

মতোই থাকে এবং লক্ষ্যণীয় কোন পরিবর্তন সাধিত না হয়, তাহলে এর ফলে 
সমগ্র দেশে তীব্র নৈরাশ্ট ও অসস্তোষের স্থষ্টি হবে আর ভাঁরতের জনসাধারণের 

মনে সেই অচরিতার্থ প্রত্যাশাজনিত বেদনার প্রতিক্রিয়া! হবে স্বর প্রসারী ।” 

এইভাবে গৌরচন্দ্রিকা করার পর, স্মারকলিপিতে ছ্ধযর্থহীন 

ভাষায় বলা হলো: ৮0102 11795 012 10101) 02 1২০01007 

51)070010 [9:006260. 10050 51৮2 09 7০ 7090101 168] 2170 

20052 79101010961012 11 60০ (0৮ 21001070176 01 06 

০001)05., এই কথা বলার পর স্মারকলিপিতে তেরে দফা প্রস্তাব 

করা হয় এবং অনুরোধ করা হয় যে, যেন এই প্রস্তাবগুলির 

ভিত্তিতেই নতুন শাসনতন্ত্র বিরচিত হয়। এর তিন মাস পরে লক্ষৌতে 

অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বাধিক অধিবেশনে যে প্রস্তাব 
গৃহীত হয়েছিল তা অনে কট। এই স্মারকলিপির ভিত্তিতেই রচিত হয়। 

এখানে উল্লেখ্য যে, যুদ্ধের সময় থেকেই শোন! গিয়েছিল, 
যুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবাপীকে স্বায়ত্তশীসনের 
অধিকার দেবেন ঠিক করেছেন। তখন থেকেই ভারতের 
ফ্যাংলো-ইগ্ডিয়ান সম্প্রদায় এজন্য অন্বস্তিবোধ করতে থাকে ও 
তাদের পরিচালিত একাধিক পত্র-পত্রিকায় নানাভাবে তাদের 

গাত্রনাহট। প্রকট হয়ে উঠেছিল । চিত্তরঞ্জন এট] নিশ্চয়ই লক্ষ্য 
করে থাকবেন ; তার “বাংলার কথা” ভাষণে এদের এই মনোভাবের 

তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেছিলেন ঃ 
এক ভদ্রলোক নাকি বলিয়াছেন যে এদেশের লোকেদের জন্যই যদি 

শাসনকার্যের ব্যবস্থা হয়, এবং এদেশের লোকের হাতেই ঘদ্দি শাসনকার্য স্তন্ত 

হয়, তবে ধন-প্রাণ লইয়া এদেশে বাস করা কঠিন হইবে, ভবিষ্যৎ উন্নতিরও 

আশ! থাকিবে ন!। ভবিষ্যৎ উন্নতি! ইহা ছাপার ভুল কিনা! জানি না 
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কিন্ত ইহার উদ্দেষ্ট এই যে, স্থায়ত্বশাসন চলিলে জীবন নিরাপদ নহে এবং 
উন্নতিরও আশ] নাই। কিন্তু কাহার উন্নতি? ভারতবর্ষের উন্নতি-_ভারতের 

জনসাধারণের উন্নতি, অথবা, স্যার আচিবার্কমায়ারের উন্নতি? ভারতে 

স্বায়তশাসন প্রচলিত হইলে যদি স্যার আচিবাকমায়ার দরিদ্র হইয়! পড়েন, 
তবে আমাদের ক্ষতি কি? আমরা স্বায়তশাসন চাই ।, 

মলি-মিন্টো শাসন-সংস্কীরের যথার্থ মূল্যায়ন আছে মণ্টে্- 
চেমস্ফোর্ড রিপোর্টের মধ্যে । সেখানে বলা হয়েছে £ 20০ 

0101016]0 ডা1)1017 1,010 7$1176013 ০০170102106 52 016] 

561৮9 0 5016 ৮25 10৯৮ 00 952 11) 0115 5170616 

(30210017761) 0175 ডেো০ 21617061065 1101, 618০9 01509100794 

1) 00০ 0061159 0£ 131716151) 0072]: 11) 10019. [1065 11060 

00 1012170 6106 1011150101০ ০৫6 206090190০5 0001৮600100 

11051701 2100021015 2100 [011000 101755 100 606 

01119017016 ০0 ০00500001010981150 0611560 7010) 010 

13120917 010৬2 2100. 102101191002170 60 06266 2 501050%0- 

00178] ৪06০০৪০5. কাজেই রিফর্মের নাম এই জাতীয় শাসন- 

তান্ত্রিক শ্বৈরাচার যে একট! বিক্ষুব্ধ জাতিকে সন্তষ্ট করতে পারবে না, 
এটা শাসকগোষ্ঠীর ভালভাবেই জানা ছিল। প্রগতিশীল ও প্রতি- 
ক্রিয়ামূলক, অর্থাৎ :02:5351০ 8190 168001010815- যুগপৎ 

এই ছুই বিপরীত বৈশিষ্ট্যদ্বার চিহ্নিত এই সংস্কার নামেমাত্র 
সংস্কার ছিল। তাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্তাঁর সমাধানে ইহা 
একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিল। চিত্বরঞ্জন তাই মললি-মিন্টো শাসন- 
সংস্কারের নাম দিয়েছিলেন 20156৮01675 0690001500১ অর্থাৎ 

ইন্মবেশী স্বৈরাচার। এবং এই কারণে বঙ্গবিচ্ছেদ বাতিল করে এই নতুন 
শাসন-সংস্কার সার্থক করার উপযোগী পরিবেশ স্থ্ি করেও লর্ড 
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হাডিগ্-এর প্রতি ভারতবাসীর বিরূপ মনোভাব অপনোদন করতে 
সক্ষম হননি। তারপর যুদ্ধের পরিবত্তিত অবস্থায় ভারতবর্ষের 
পক্ষে মলি-মিন্টো সংস্কারের অন্ুপযোগিতা উপলব্ধি করে ইংলগ্ডের 
বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্গণ আবার নতুনভাবে চিত্তা করতে শুরু 
করেন। এই চিস্তারই প্রতিধ্বনি সেদিন শোন! গিয়েছিল যথাক্রমে 

লর্ড চেমস্ফোর্ড ও লর্ড য্যাস্কুইথের ঘোষণায়; চেমস্ফোর্ড 
ভারতের কার্ষভার গ্রহণ করেই' বললেন £ 9116151) 0০011০5 

1)0750 59610 ৪. 1765 00116 016 0600810016১ ৪. 0691) 
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এইভাবেই সেদিন পরবর্ত্ শীসন-সংস্কীরের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত 
হয়েছিল। 

কিন্ত এই ক্ষেত্র প্রস্তত হওয়ার জন্য শুধু এই ঘোষণাই যথেষ্ট 
ছিল না! । রিফর্ম প্রবত্তিত হলো! ১৯১০ সালে, এর চার বছর বাদে 
এলো বিশ্বযুদ্ধ সবার সংঘাতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তৃভূক্ত পরাধীন 

জাতিগুলির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নটা নতুন করে জেগে 
উঠতে থাকে এবং সেই সঙ্গে ছিল মিত্রশক্তির সেই গালভর1 বাণী-_ 
“আমরা যুদ্ধ করছি বিশ্বের গণতন্ত্রকে নিরাপদ করার জন্য । 

তারপর ১৯১৫ সালে ফিরোজ শা মেটা ও গোপালকৃষ্ণ গোখেলের 

মৃত্যুতে জাতীয় কংগ্রেসের ছুঈটদল, মডারেট ও চরমপন্থী, পুনরায় 

মিলিত হন এবং কংগ্রেস তখন চরমপন্থীদের নেতৃত্বে (টিলক, 
য্যানি বেশাস্ত, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি এই দলভুক্ত ছিলেন ) পরিচালিত 

হতে থাকে । ফ্যানি বেশাস্তের হোমরুল আন্দোলন তখন কংগ্রেসের 

দাবীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং বেশাস্তের অস্তরীণের ফলে এই 
আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করে সরকারের উপর চাপ 

সষ্টি করতে থাকে । এরই সঙ্গে কংগ্রেস-লীগ আতাত শাসকগোষ্ঠী 
তথা ইংলগ্ডের রাজনীতিবিদ্দের বিশেষভাবেই উদ্ধিগ্ন করে তোলে । 



দেশবন্ধু ২৯ 

শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ 
মিলিতভাবে এক দাবী উত্থাপন করল। এইখানে উল্লেখ্য যে, 

১৯১৬-তে লক্কৌতে ছুইদলের এই মিলিত দাবী “কংগ্রেস-লীগ 
চুক্তি' নামে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আখ্যাত 
হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্কের স্থলভানের প্রতি ব্রিটিশ- 

গতর্ণমেন্ট যে অবিচার করেন তারই ফলে ভারতের মুসলমানগণ, 

কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে ত্রিটিশ-বিরোঁধী মঞ্চে মিলিত হন। 

লক্ষ্ৌ প্যাক্টু ছিল এই মিলনের নিদর্শন । এইভাবে পরিবন্তিত 
অবস্থায় একদিকে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মিলন, আর অন্যদিকে 

কংগ্রেস ও মুনলিম লীগের পক্ষ থেকে এঁক্যবদ্ধ দাবা, সরকারের 
উপর যে চাপ স্যগটি করতে থাকে তা আর তখন উপেক্ষা কর! 

কিংবা! লঘু করে দেখা সম্ভবপর ছিল না। 

আরো একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য । যুদ্ধের সময়ে 
মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে যে ভারতীয় সৈম্তবাহিনী প্রেরিত হয়েছিল, 
তাদের নিয়ন্ত্রণভার ছিল ভারত-সরকারের উপরে । কিন্তু “সই দাঁয়িত্ 

পালনে ভারত-নরকার যে চূড়ান্ত অযোগ্যতার পরিচয় দেন তার 
ফলে সমগ্র অভিযানটি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয় ও লক্ষ লক্ষ টাক! 

অপব্যয় হয়। ব্রিটিশ পালমেন্টে এই বিষয়টি নিয়ে তুমুল 
আলোচন। হয় ও ভারত-সরকারের এই অযোগ্যতার তীব্র 

সমালোচনা! হয়| অতঃপর একটি তদস্ত কমিশন গঠিত হয়। এই 

কমিশনের রিপোর্টে ভারত-সরকারের অপদার্থ শাসনের স্বরূপ 

উদঘাটিত হয়। পার্লামেন্টে যখন এই রিপোর্ট প্রসঙ্গে আলোচনা 

হয় তখন হাউস্ অব. কমন্দ-এ দাড়িয়ে মন্টেখখ ভারত-সরকারের 
শাসনঘন্ত্রের সমালোচন। প্রসঙ্গে এই প্রসিদ্ধ উক্তিট করেছিলেন £ 
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৩ দেশবন্ধু 

1€চ/.) বর্তমানকালে মান্ধাতার আমলের এই শাসনযন্ত্র অচল-_ 
এই কথা বলছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ সহকারী 

ভারতসচিব হিসাবে কাজ করার ফলে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা 

সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ভার এই মন্তব্যের 

ফলেই তৎকালীন ভারতসচিব মিস্টার অস্টেন্ চেম্বারলেনকে পদত্যাগ 
করতে হয় ও মন্টেগুড তীর স্থলাভিষিক্ত হন। এখানে উল্লেখ্য যে, 
মন্টেগুর ছিল উদ্ারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভারতবাঁসীর রাজনৈতিক 
আশা-আকাজ্ষার প্রতি তীর ছিল গভীর সহানুভূতি ও সমর্থন । 

তাই তারতসচিবের পদে তার নিয়োগ ভারতের পক্ষে অনেকট! 

কল্যাণজনক হয়েছিল, বলা যায়। মেসোপটেমিয়ান কমিশনের 

রিপোর্টেই ইংলণ্ডে সকলের মনে এই ধারণা হয়েছিল যে, 

ভারত-সরকারের শাসনযন্ত্রের কাঠামোকে একেবারে ঢেলে সাজা 

ভিন্ন উপায় নেই__জৌড়াতালি দিয়ে কাজ আ'র চলবে না| লয়েড 

জর্জের মন্ত্রিঘভারও তখন ঠিক এই ধারণ! জন্মেছে। 

১৯১৭ সালে যুদ্ধ যখন একটা সংকটজনক স্তরে এসে ফ্াড়াল 
তখনই ইংলগ্ডের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর সহযোগিতা 
ও স্বতঃপ্রণোদিত সমর্থন লাভের আশায় ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ 

সম্পর্কে বড় রকমের একট। পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন । 

সেই প্রয়োজন আরে অনিবার্ধতা নিয়ে দেখা দিল যখন রুশ-বিপ্লব 
ঘটিত হলো! এবং এই এঁতিহাসিক ঘটনাটিই যে মণ্টে্১-ঘোষণাকে 

ত্বরান্বিত করে দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এরই 
ফলন্বরূপ এই বছরের ২*শে আগষ্ট পার্লামেন্টে ভারতবর্ষ সম্পর্কে 

ব্রিটিশ-সরকারের নীতি ঘোষণা করলেন নতুন তারতসচিব মিস্টার 
এডুইন মণ্টে্ড। সকল দিক দিয়েই এট! ছিল একটি এঁতিহাসিক 
ঘোঁষণা। এই ঘোষণ1 যখন কর] হয় তখন আশা কর! গিয়েছিল 

ঘে, এবারকার শাসন-সংক্কারে ভারতবাসীকে নিশ্চয়ই প্রকৃত স্থায়ত্ব- 
শীসনাধিকার দেওয়। হবে । মণ্টেগুর সেই ঘোষণাটি এই রকম ছিল £ 
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এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য ৷ এই বন্ু-বিতষ্কিত মন্টে্ু-ঘোষণার 
প্রকৃত রচয়িতা ছিলেন লর্ড কার্জন ও অস্টেন্ চেম্বারলেন। এই ঘোষণা 

ব্রিটিশ-গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিংবা ভারতের 
সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে আদৌ করা হয় নি। 
এটা করা হয়েছিল মুখ্যত যুদ্ধোত্তর যুরোপের পরিস্থিতির প্রভাবে, 

বিশেষ করে রুশ-বিপ্রবের চাপে, কারণ দেখা যায় যে, জারের 

পতনের পাচ মাস পরেই আমরা ব্রিটিশ-সরকাঁরের পক্ষ থেকে এই 
ঘোষণাটি পাচ্ছি। অর্থাৎ পরিবন্তিত বিশ্বপটভূমিকাঁয় শাসকবর্গ 
কতকটা যেন বেসায়াল হয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ভারত-সাম্রাজ্য 

সম্পর্কে এই ঘোষণাটি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশিষ্ট এঁতিহাঁসিক যথার্থ মস্তব্য 
করেছেন যে 2 ৮1105 18010 6205101009001) 0: 006 ০0110 
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[0019 তেমনি একথাও বলা চলে যে, ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা 

ইস্তাস্তরের বিষয়টা রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে যতখানি 
সম্ভবপর ন। হয়েছিল, তার চেয়ে ঢের বেশি সম্ভবপর হয়েছিল 
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যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবত্তিত অবস্থার ফলে। কাজেই “জাতির 
জনক' ৫) ভারতের স্বাধীনত। এনেছেন, এ দাবীর কোন ভিত্তি নেই। 

কিন্ত সে কথা থাক, আমরা মন্টে&-ঘোষণার প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। 

ক্রমে ক্রমে দায়িত্বশীল স্থায়ত্বশাসনের প্রচলন__এই ছিল 
সেদিনকার প্রতিশ্রুতি এবং ইহাই ছিল ভারতসচিবের ঘোষণার 

সারমর্ম। এই ঘোঁষণাবাক্যে মডারেটগণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে 
উঠলেন, কিন্তু জাতীয়তাবাদী দল অর্থাৎ চরমপন্থীর। এর মধ্যে কোন 

আশার আলোক দেখতে পেলেন ন1। মণ্টেগুর ঘোষণার মধ্যে আরো 

একটি কথ। ছিল--তিনি ভারতের জনসাধারণের ও নেতৃবর্গের সঙ্গে 
সাক্ষাৎভাবে আলোচনা করবার জন্য এই বৎসরের (১৯১৭) শেষভাগে 

ভারতে আগমন করবেন। জাতীয়তাবাদীদল তখন থেকেই দেশের 

স্থানে স্থানে সভাসমিতি করবার আবশ্তকতা অনুভব করলেন। 

উদ্দেশ্ত-_ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনলাভের যোগ্য-এই কথাটা 
দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল যাতে একবাক্যে বলতে পারে। 

কিন্তু স্বার্থত্যাগ করে, অর্ধোপার্জনের আশ! পরিত্যাগ করে কেউ 

মফংস্যলে পরিভ্রমণ করতে সম্মত হলেন না। বাংলাদেশে 
চিত্বরপ্নকে তাই একাই সেদিন এই কাজে নামতে হয়েছিল | 

মন্টেগুর ঘোষণার অল্নকাল পরেই শারদীয় অবকাঁশে দীর্ঘকালের 

জন্য হাইকোর্ট বন্ধ হলে । চিত্বরপ্রন তখন কলকাতা পরিত্যাগ 

করে পূর্ববঙ্গ সফরে বহির্গত হলেন। তিনি একে একে ময়মনসিংহ, 
ঢাকা) চট্টগ্রষম, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে স্বায়ত্বশাসনের ব্যাখ্য। প্রচার 

করে বেড়াতে লাগলেন। সেদিন দেশে নেতার অভাব ছিল না, 

কিন্ত সেই রাজনৈতিক সংকটের দিনে দেশের কল্যাণ কামনায় 
আত্মনিয়োগ করতে পারেন, স্বার্থের কথা ভুলে যেতে পারেন, 

অর্থোপার্জনের স্পৃহা দূরে রাখতে পারেন, এমন নেতা বুৰি 
চিত্তরপ্রন ব্যতীত আর কাউকেই দেখ। যায় নি। ১৯২ সালে তার 

রবস্বত্যাগের আভাষটা তখনই পাওয়া গিয়েছিল। .78, 



দেশ বন্ধু ৩৩" 

ময়মনসিংহের বক্তৃতায় (১৯১৭, ১০ই অক্টোবর ) তিনি 
বললেন £ 

“দ্বশই আমার ধর্ম, আমার চিরজীবনের আদর্শ _এঁ দেশ-| দেশ বলিলে 
আমি আমার সম্মুখে আমার ভগবানকে দেখিতে পাই।.*আপনারা দেশ 
ও রাজনীতি পৃথক করিবেন না। আপনাদের শিক্ষা্দীক্ষা ও রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সহিত যথেষ্ট সংশব আছে । উহ! আপনাদের ধর্মের অভিব্যক্তি । 

এদেশের মধ্যে এমন লোক আছেন, ধাহারা মনে করেন, মানবজীবন পৃথক 
পৃথক বিভাগে বিভক্ত । তাহাদের মতে রাজনীতি স্বতন্ত্র পদার্থ। তাহারা 
তুলিয়া যাইতেছেন যে, মানুষের আত্মা সর্বত্র সমান। প্রত্যেক ব্যক্তির 

আত্ম! যেমন এক, জাতির প্রাণও তেমনি এক ।, 

'বাংলার কথায়” জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতার যে ব্যাখ্যা ছিল, এ 

যেন ঠিক তারই প্রতিধ্বনি । চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক চিস্তাভাবনার 

কেন্দ্রবিন্দু কোনদিন স্থানচ্যুত হয় নি। 

ঢাকার বক্তৃতায় (১১ই অক্টোবর ) স্থায়ত্তশামন সম্পর্কে 
বললেন £ 

্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধে গভর্ণমে্ট আমাদিগকে অধিকার দ্বিবেন, কতটুকু 
৷ অধিকার চাহিলে তাহা গভ্ণমেন্ট শুনিবেন তাহা ভাবিবার আবশ্তকতা নাই। 
(দেশের মঙ্গলের জন্ত যতটুকু আবশ্যক তাহাই চাহিতে হইবে__ভীত হইবেন 
না, দেশের জন্য যাহ! প্রয়োজন তাহ! নির্ভয়ে দাবী করিতে হইবে। ইংরাঁজ 

া্পুরুষগণ যে ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন স্বার্থ, অশিক্ষিতের সংখ্যাবাহল্য 
্বাযন্তশাসনের পরিপন্থী বলে নির্দেশ করেন, আমি বলি সেইজন্তই স্বায়ত্বশাসন 
চাই। এই জাতিগত, ধর্মগত, বর্ণগত বৈষম্য দূর করিতে ও দেশে শিক্ষা 

বিস্তারের জন্যই আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই--এই সমস্ত অনৈক্া দূর করিতে 
্বাযত্তশাসনই একমাত্র পন্থা! | 

বরিশালের বক্তৃতায় বললেন £ “ইহ! হিন্দুর স্বায়ত্রশাসন হইবে 
না, ইহা! মুসলমানের ন্যায়ত্ুশাসন হইবে না ইহা হইবে প্রজার 
নি ইহাতে সকলের স্বার্থ সমভাবে অক্ষুণ্ন থাকিবে ॥ 
গ্রামের বক্তৃতায় তিনি মডারেটদের তীব্র নিন্দা করেন ও এই 



রর দেশবন্ধু 

দলের নেতা স্ুরেন্্রনাথকে একজন 410095601, অর্থাৎ রাজনৈতিক 

ধাপ্লাবাজ বলে অভিহিত করেন। অনেকের বিবেচনায় রাষ্ট্রগুর 

সম্পর্কে তার এই উক্তি নিঃসন্দেহে শালীনতার সীমা অতিক্রম 

করেছিল। আমরাও এই অভিমত পোষণ করি। ন্ুরেন্দ্রনাথ 
আর যাই হোন, তিনি কখনই রাজনৈতিক ধাপ্লাবাজ ছিলেন না। 

চিত্তরপ্রনের “বাংলার কথা' ভাষণ এবং তারপর এইসব বক্তৃতা 
থেকে দেশের লৌক তাকেই দেশের নেতা বলে বরণ করে নিল। 

অতঃপর আমর1 দেখতে পাব, চিত্বরপ্ন সর্বস্ব ত্যাগ করে সমগ্র 

ভারতবর্ধকে নেতৃত্ব দান করতে কেমন করে ধীরে ধীরে এগিয়ে 
এলেন । দেখতে পাব রাজনীতি তার কাছে মানসিক বিলাস ছিল ন' 

ছিল একান্ত ধ্যানের বস্তু, আর হৃদয়-মন দিয়ে সাধনার জিনিস। 

দেশ সেদিন বুঝি এমন একজন নেতাকে ই চেয়েছিল । 



॥ তেরো ॥ 
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য্যানি বেশাস্তের গ্রেপ্তারে এই ছিল চিত্বরপানের বলিষ্ঠ 
প্রতিবাদের ভাষা । ভারতের রাজনীতিতে শোন গেল এক নতুন 

কমর দৃ্ত, খজু ও কঠিন। মন্টেগুর ঘোষণার প্রায় একমাস 
আগে ১৯১৭ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে ভারত-সরকার মাদ্রাজের 

গতর্ণর লর্ড পেটল্যাণ্ডের নির্দেশে য্যানি বেশান্তকে সহস। উটকামণ্ডে 
অন্তরীণাবদ্ধ করলেন। তার অপরাধ তিনি তার “হোমরুল 

লাগের' মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের দাবী করেছিলেন ও সেই দাবীকে 

জোরদার করবার জন্য সবত্র বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছিলেন। 

ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এই বিদেশী মহিলা একটি 
বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছিলেন যেমন করেছিলেন তগিনী নিবেদিতা 

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে । যুদ্ধের শেষভাগে মিত্রশক্তি যখন 
গণতন্্ও আত্মনিয়ন্ত্রণের গালভর। বুলি প্রচার করেন তখন তারতবাসীর 
পক্ষ থেকে দাবী করা হয় যে জয়লাভের পর ভারতবাসীকে যেন 

তাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধশেষে যখন 
তেমন কোন প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে পাওয়া গেল 

না, তখন য্যানি বেশান্তই অগ্রণী হয়ে টিলকের সহযোগিতায় 

'হোমরুল লীগ" নামে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করেন ও 
্বায়ত্শাসনের দাবী করতে থাকেন। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, 
কংগ্রেস থাকতে আবার একট৷ নতুন ও পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের 
প্রয়োজন হলে। কেন? কিন্তু তখন কংগ্রেস নামেমান্্র কংগ্রেস । 



৪ দেশবন্ধু 

নিজীব ও নিশ্প্রাণ সেই প্রতিষ্ঠানের পুরো'ভাগে ধারা ছিলেন তাদের 
রাজানুগত্য ও শাসকগোষ্ঠীর সদিচ্ছার উপর বিশ্বাস দুই-ই ছিল 
প্রবল ও আস্তরিক । আবেদন-নিবেদনের থালায় অনুগ্রহের দান 

য। কুড়িয়ে পাঁওয়। যায় তাতেই তার! সন্তষ্ট। তাই কোনকিছু দাবী 

করবার মতো ইচ্ছা বা সাহস তাদের ছিল না। ' এঁরা ছিলেন 

নিতান্তই নিরামিষ রাজনীতির উপাসক ; নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের 

গণ্ডির বাইরে যাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। চিত্তরঞ্জন যে 
১৯০৬ সালের পর থেকে দীর্ঘকাল কংগ্রেসের বাইরে ছিলেন তার 
কারণ তো এইখানেই । “কংগ্রেস, না মেটা মজলিস ?-_এ তার 

নিজেরই কথা । এইজন্যই সেদিন ইতিহাসের প্রয়োজনেই ভারতের 
রাজনীতিতে হোমরুল লীগের অভ্যুদয় ঘটেছিল । 

হোমরুল আন্দোলন যে অল্পদিনেই প্রবল হয়ে উঠেছিল তার 
সাক্ষ্য দিয়েছেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তিনি লিখেছেন £ [76 01০- 
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[961 ০011998065.% কিন্তু সরকার হিসাবে ভুল করেছিলেন-_স্্যানি 

বেশাস্তকে আটক করায় হোমরুল আন্দোলন বন্ধ হওয়া দূরে 
থাঁকুক, বরং উহ। আরো! শাক্তশালী হয়ে উঠেছিল। ১৬ই জুলাই 
বেশাস্তকে অন্তরীণাবন্ধ করা হয়, আর ২৫শে জুলাই কলকাতায় 

ভারতসভার হলে প্রতিবাদ-সভায় দাঁড়িয়ে চিত্তরঞন এক জালাময়ী 

বন্তৃতা করলেন। তীর কণ্ঠে যে মাসুলি প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় নি ত 

46080070107 ১ 25919100159, 79880. 



দেশবন্ধু নি 

তার সেই বক্তৃতার উদ্ধত অংশ থেকেই বোঝা যায়। তিনি ও 

বাংলার অন্ঠান্ত জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ হোমরুল লীগে যোগদান 
করেছিলেন । এই সভায় রবীন্দ্রনাথও বেশাস্তকে আটক করার 

প্রতিবাদে একটি বক্তৃতা করেছিলেন। 
সব্যসাচীতুল্য নেত৷ চিত্তরঞ্জন কিন্তু একটিমাত্র প্রতিবাদ-সতা 

করেই ক্ষান্ত হলেন না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই তিনি 

দেখে আসছেন যে, রাজনীতি কংগ্রেসে ছিল না, ছিল কারাগারে, 

ছিল বিচারালয়ে, ছিল ফীসিকাষ্ঠে। সেই সময় থেকে লক্ষ্য কর! 
যায় যে, রাজদ্রোহিতা। ও রাজরোষের মধ্যে দাড়িয়ে জাতীয়তাবোধ- 

পুষ্ট দেশপ্রেমের আহিতাগ্নিকে তিনি আপন অস্তরে অনিবাণ রক্ষা 

করে আসছিলেন। তখন তার ভূমিক৷ ছিল স্বতন্ত্র। তাই আজ 
য়্যানি বেশান্তের গ্রেপ্তারে চিত্বরঞ্জনের অন্তরে যে বিস্ফোরণ দেখা 

গেল ত। ছিল যেমন প্রচণ্ড তেমনি ছুরার। প্রথম প্রতিবাদ-সভার 

এগারো৷ দিন পরেই, ৬ই আগষ্ট টাউন হলে দ্বিতীয় ও বিরাট 
প্রতিবাদ-সভা করতে চিত্তরঞ্জন সংকল্প করেন, কিন্তু তিনি বাধা 

পেলেন সরকার পক্ষ থেকে । তাঁকে টাউন হলে সভা৷ করতে দেওয়া 

হলো না। সেদিন তিনি এতদূর উত্তেজিত হয়েছিলেন .যে, তিনি 
বলেছিলেন £ এ আদেশ সহা কর! যায় না, বরং জেলে যাব ।, 

এর পর কলকাতার অন্থত্র ২৪শে আগষ্ট তিনি আর একটি প্রতিবাদ- 
সভা করেন। তখন মন্টেগু-ঘোষণ। প্রকাশিত হয়েছে। সেই 
ঘোষণায় বণিত স্ায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে চিত্তরঞ্জন 

বলেছিলেন £ 'য়্যানি বেশাস্তের অপরাধ কি? তিনিও তো। স্থায়ত্- 
শাসনের দাবী করেছেন। সে দাবী তারতবাসীর দাবী--ভারতের 
প্রত্যেকটি মানুষের দাবী । এই দাবী কর! যদি অপরাধ হয়, যদ্দি 
রাজদ্রোহ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি, সরকার 

কি সমস্ত ভারতবাসীকে এইভাবে-__এই রকম অন্তায়ভাবে 

অস্তরীণাবন্ধ করবেন ? | 



টি দ্বেশবন্ধু 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তখন ভারতরক্ষা আইনে বাংলার অন্ঠতম 
জাতীয়তাবাদী নেতা শ্যামসুন্দর দীর্ঘকাল কালিম্পং-এ অস্তরীণাবন্ধ 

রয়েছেন । ২রা অক্টোবর মেছুয়াবাজার স্ীটের এক জনসভায় 

চিত্তরপুন শ্যামনুন্দরের গ্রেপ্তার সম্পর্কে তার বক্তৃতায় বলেন £ 
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অন্তরীণাবদ্ধ আলি ভ্রাতৃদ্ব: ও য্যানি বেশাস্ত প্রমুখ সকলের কথাই 
উল্লেখ করেছিলেন । 

বস্ততঃ য়্যানি বেশাস্তের গ্রেপ্তার ও মণ্টেগুর ঘোষণার পর থেকেই 

চিত্তরঞ্জন ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশাল প্রভৃতি স্থানে যতগুলি বক্তৃতা 

করেছিলেন তার প্রত্যেকটিতে তিনি যেমন হোমরুল অর্থাৎ স্বায়ত- 

শাসন দাবী করার কথ! বলতেন, তেমনি বলতেন অস্তরাণাবন্ধ 

নেতাদের কথা। এই ছুটি বিষয়ই ছিল তার এইসময়কার 
বক্ৃতাবলীর প্রধান বক্তব্য । সমস্ত বক্তৃতায় থাকত তার প্রাণের 

কথা | এইভাবেই ধীরে ধীরে তিনি দেশবাসীর হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার 

করতে থাকেন । ময়মনসিংহে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি যখন বললেন : 

“আমার দেশসেবা যুরোগীয় রাজনীতির অন্ুকরণমাত্র নয় । এ আমার 

জীবনধর্মের অঙ্গীভূত-_আমার জীবনের আদর্শবাদের উপাদানত্বরূপ ॥ 
_তখন দেশবাসীর বুঝতে বিলম্ব হয় নি যে, দেশের পরিবতিত 
পটভূমিকায় এখন এইরকম একজন দেশনেতারই প্রয়োজন । 

ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে মন্টেগুর ঘোষণাটি অনেক 

দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তার ভারও 
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আগমনের সংবাদটিও ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এর পূর্বে আর কোন 
ভারতসচিব ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অস্তভূক্তি এই বৃহত্তম জমিদারি 
পরিদর্শন করতে আসেন নি। একা নয়, সঙ্গে একটি প্রতিনিধি- 

দলও থাকবে এবং ভারতে এসে তিনি ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে 

আলাপ-আলোচনা করবেন ও জনমতের সঙ্গেও পরিচিত হবেন। 

কাজেই এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর মন্টেগুর আগ্রহ ও 

আন্তরিকত। সম্পর্কে কারে। মনেই আর কোন সন্দেহ রইল না। 
স্থরেক্্রনাথ তাই সমগ্র ব্যাপারটিকে চিরাচরিত সরকারী প্রথ। থেকে 
একটি স্মরণীয় ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করেছেন | এবার সত্যিকারের 

কিছু পাওয়া যাবে, এই আশাটাই সেদিন ২শে আগষ্ট্রের ঘোষণ। 
ও ভারতসচিবের ভারত পরিদর্শনের সংবাদ সকলের মনে জাগিয়ে 

তুলেছিল । চির-আশাবাদী স্রেন্ত্রনাথ তাই এই প্রসঙ্গে তার 

আত্মচরিতে লিখেছেন £ ৭006 08565 ০: ১10810-170191) 
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সেই নতুন অধ্যায়ের স্থচনা দেখা গেল যখন নভেম্বর মাসের 

গোড়াতেই সদলে মন্টেগ্ড এলেন ভারতবর্ষে। নব শাসনতন্ত্র 

রচনার উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি কংগ্রেস অধিবেশনের কিছু 

পূর্বেই ভারতে এলেন । এখানে উল্লেখ্য যে, তার ঘোষণার পরেই 
সম্রাটের অন্ুমোদনক্রমে ও পালমেন্টের সিদ্ধান্ত অন্থুযায়ী তার 

এদেশে আগমন সাব্যস্ত হয়। বড়লাট লর্ভ চেমস্ফোর্ডও 
ভারতসচিবকে ভারতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। 
মন্টে্ড যখন ভারতবর্ষে আসেন মডারেট নেতাদের প্রধান ও বিচক্ষণ 

হছুইজন নেতা ফিরোজ শা! মেটা ও গোপালকৃষ্ণ গোখেল-__তখন 
জীবিত ছিলেন না। ভূপেন্্রনাথ বস্থু ও স্তার সত্যেন্্প্রসন্ন সিংহ 
তখন উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত হয়েছেন__একজন লগ্ুনের হোয়াইট 
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হলে, অপরজন বাংল! দেশে | অগত্য। মডারেটদলকে সুরেন্ত্রনাথের 

নেতৃত্বে মণ্টেগুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়। কিন্ত 
সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতাশক্তি যে পরিমাণে ছিল, তার রাজনৈতিক 

দৃষ্টিভলী ঠিক সেই পর্যায়ের ছিল না এবং এইটাই ছিল রাষ্ট্রগুরুর 
নেতৃত্বের প্রধান ক্রটা। যদি তিনি ও তার অন্ুগামীরা মণ্টে্ু- 
মিশনের প্রলোভন দ্বারা সম্মোহিত না হতেন, তাহলে ১৯১৯ সালে 

ভারতশাসন আইন নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র আকারে রচিত হতো৷। [কস্ত 

স্বরেন্রনাথের রাজনৈতিক দূরদণিতা ছিল না, আর ছিল নাদৃঢ 
প্রত্যয়। তাই দেখা গেল যে, সুরেন্দ্রনাথ ও মডারেউদল সেদিন 
যে স্যোগ হারিয়েছিলেন তারই পূর্ণ সদ্যবহার করতে ভারতের 
রা্ট্রনৈতিক দাবী নিয়ে জাতির সামনে এগিয়ে এলেন লোকমান্ত 

টিলক এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । 

সদলে মণ্টে্ড তারতবর্ধে এলেন । 

তারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশ তখন বেশ উত্তপ্ত বললেই 

হয়। সে উত্তাপের কারণ, নেতৃবৃন্দের অস্তরীণ আর হোমরুল 
আন্দোলন, অর্থাৎ স্বায়ত্ুশাসনের দাবী । 

এই ছুটি বিষয়েই ষে হুইজনের ক সেদিন সবচেয়ে সোচ্চার 
হয়ে উঠেছিল তার! হলেন টিলক ও চিত্বরঞ্জন। উভয়ের সমগ্র 
রাজনৈতিক চিস্তা তখন এই ছুটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবতিত 

হচ্ছিল ও তাদের উভয়ের একাধিক অগ্নিআ্রাবী অথচ যুক্তিজালপূর্ণ 
ভাষণের মধ্যে তা অভিব্যক্ত হচ্ছিল। ইংরেজ রাজপুরুষদের দৃষ্টি 
ভাই তখন এই ছইজনের উপরে, বিশেষ করে চিত্বরঞ্জনের 

উপরে নিবন্ধ হতে আরম্ভ করেছে। দাশ কি বলেন, অথবা 

দাশ কি ভাবেন? এইটাই তখন ভারতে ইংরেজ রাজপুরুষদের 

কৌতুহল ও আগ্রহের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল। ভারতে পদার্পণ 

করেই মণ্টেগু লর্ভ চেমস্ফোডের সঙ্গে নব-শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে সাক্ষ্য 

গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন ও বিভির প্রদেশের নেতৃস্থানীয় 
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ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এইভাবে প্রায় ছয়মাস কাল 

ভারতে অবস্থান করে তিনি ইংলগ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে 

উল্লেখ্য যে, ইংলগ্ড থেকে মন্টেগুর যাত্রার পুধেই ভারত-সরকার 
যন্যানি বেশাস্তকে মুক্তি প্রদান করেছিলেন । 

মণ্টেগুড পুরো ছয়মাস কিভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে 

সকল দলের প্রবীণ ও নবীন নেতাদের সঙ্গে দিনের পর দিন 

আলোচন। করেছিলেন এবং ভারতের জনসাধারণের মনে তার 

ঘোষণার কি প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি হয়েছিল তাও তিনি কেমন যত্ের 
সঙ্গে নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ 

মণ্টেগড স্বয়ং লিপিবদ্ধ করেছেন তার “দি ইঙ্ডয়ান ভায়েরি' নামক 

বিখ্যাত গ্রস্থে। সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ ও 

বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের মনোভাবের একটি প্রামাণ্য চিত্র মিলবে 
এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় । মণ্টেগু-মিশনে মণ্টেগ্ড এক! ছিলেন না, 
তিনি ভিন্ন আরো দশজন তার এই এতিহাসিক মিশনের সঙ্গী 

ছিলেন। এই দশজনের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ বন্থ ছিলেন অন্তঠতম। 
কংগ্রেস, হোমরুল লীগ ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ভারতসচিবকে 
স্বাগত জানানো হয়েছিল ভারতের নতুন রাজধানী দিল্লীতে । 
মানপত্রও দেওয়! হয় ; কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রদত্ত মানপত্রটি পাঠ 
করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। 

মন্টেগুমিশন কলকাতায় এলেন ডিসেম্বর মাসে । এখানে 

মন্টেগুর সঙ্গে চিত্বরঞ্রনের পুরো ছৃঘন্টা আলাপ হয়েছিল। 

আমন্ত্রিত হয়ে তিনি যাতে সাক্ষাৎ করেন, সেইরকম ব্যবস্থাই 

আগেভাগে করেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বস্ু। চিত্তরঞ্জনের মুখে মণ্টে্ 

যা শুনেছিলেন তা তিনি আর কারো কাছ থেকে শোনেন নি। 

টিলক অবশ্য অনেকটা চিত্বরঞ্জনের স্থরে সুর মিলিয়ে বলেছিলেন, 

তবে তিনিও অতখানি দাবী করতে পারেন নি যতটা পেরেছিলেন 

চিত্তরঞ্জন। ভাই কথিত আছে, মণ্টেগু-মিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য 
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দিতে উপস্থিত হয়ে তিনি যে-সব কথ! বলেছিলেন তাতে ভারতসচিব 
প্রলন্ন হতে পারেন নি-তার মুখের চেহারাই নাকি পাপ্টে 
গিয়েছিল চিত্তরঞ্রনের দাবীর বহর দেখে । তিনি বলেছিলেন £ 
“এই শাসন-সংক্কার বিধিমত কার্ষে পরিণত হবে না, হতে পারে না 

যতক্ষণ পর্যস্ত আমাদের হাতে সত্যিকার প্রাদেশিক প্রতুত্ 
(0:0517019] 200015010% ) দেওয়া হচ্ছে । এই সময়ে লর্ড 

রোনাল্ডসের সঙ্গে প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার সম্পর্কে তার বাঁক্য 
বিনিময় হয়েছিল। লাটসাহেব তাকে রিফর্ম নিয়ে কাজ করবার 
জন্য বিশেষভাবে বলেছিলেন ; কিন্ত চিত্তরঞ্জন তার সঙ্গে এই বিষয়ে 

একমত হতে পারেন নি এবং পরিষ্কারভাবেই তার মুখের উপর 
বলেছিলেন, এই শাসন-সংস্কার অচল (77015 16000 15 

01)70119101০ )। এমন স্পষ্ট ভাষণ তিনি আর কারে। কাছে 

শোনেন নি। 47. 1095 15 20 250066 00110101910. এই উক্তি 

রোনাল্ডসের । 

অতঃপর মন্টেগু যখন তাকে জিজ্ঞাস! করেন স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে 

তার সুস্পষ্ট অভিমত কি, তখন তার উত্তরে চিত্বরঞ্রন বলেছিলেন 

যে, আপাততঃ একমাত্র সৈম্তবাহিনী ও রেলপথ ভিন্ন ভারত-শাননের 
আর সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ কতৃত্বি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হাতে দিতে 
হবে। চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে তার অভিমত মণ্টেগু স্বয়ং এইভাবে 

লিপিবদ্ধ করেছেন £ 1790 ৪ (21 ভা) 00. 2১ :1023, আও 

৪৫06771500 5০ 21000956 5217511015 6110. 41315 061702100 

15 00100101966 1:5300175110111 2 01006 01: 10091 030৬100- 

10616. 1095 2150160 ৮ভাে 50:05]. 1 21:5060 »/100 10100. 

1 1071010760 17170. [927 17170 011%806]5 2100 1১০ 20460 £ 

196 1021 ৪৮ 10052 15 190 8000; 60616 15 10 10027 

60196 30956 09551016 16৮56] 19001851016 (50৮ 2100- 

[70170 2190 00120166 1950191011105. 776 800:90660. 006 
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21901100515  মণ্টেগুর এই মন্তব্য থেকেই বোঝ। যায় যে 
চিত্তরঞ্জন সেদিন তার কাছে একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ ব্যক্তি 

বলেই বিবেচিত হয়েছিলেন । ণনু০ 2৮৪০650 [06 2001 
1000515_মন্টেগুর এই কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও দেশবন্ধুর 
রাষ্্ীনৈতিক প্রতিভার পরিচায়ক। দেশের আসন্ন রাজনৈতিক 
পরিবর্তনের সময়ে এমনি একজন নেতারই সেদিন প্রয়োজন ছিল। 

এই সময় থেকেই দেশের সুস্পষ্ট অভিমত স্রেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যেতে 

আরম্ভ করে এবং ভিনি একজন ছুবলচিত্ত নেতা বলে গণ্য হন। 

ফলে একদা যিনি ছিলেন জাতির মুকুটবিহীন সম্রাট এবং ধিনি 

এতকাল নেতৃত্বের রাজদণ্ড পরিচালনা করে এসেছেন অপ্রতিহত 

শক্তিতে, তাকেই আজ জাতির হৃদয়ের সিংহাসন থেকে স্থানচ্যুত 
হতে হলো, আর সেই সঙ্গে সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও আন্ুগত্য 
লাভ করলেন টিলক ও চিত্তরঞ্জন। সেদিন এই ছুইজন নেতাই 

মন্টেু-ঘোষ্ণার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দাবী নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন । এতকাল 

যিনি ছিলেন ভারতীয় রাজনীতির একজন দর্শক মাত্র এবং যিনি 

প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে সরে ছিলেন, জনসাধারণের সঙ্গে 
ধার সংযোগ অল্পই ছিল, এখন থেকে সেই চিত্বরগ্ন দেশনেতা 

হিসাবে দেশবাসীর চিত্তে স্থান লাভ করলেন । “সবরমতীর সাধু: 
তখনো পর্যন্ত তার আশ্রম ত্যাগ করে ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ 

করেন নি। 

চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য তার “বাংলার কথা” 
ভাষণের পর থেকে একাধিক বক্তৃতার মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই ফুটে 
উঠেছিল'। ভার এই সময়কার (১৯১৭-__-১৮) ব্তৃতাবলী (যা তিনি 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয় উপলক্ষে দিয়েছিলেন ) গভীর 

ভাৰে আলোচন! ও বিশ্লেষণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত 

হই যে তার রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পুর্ভাবেই নতুন কাঁলের উপযোগী 
* 11) 17250 1)207% 2 70025580. 



৪৪ দেশবন্ধু 

ছিল। আগেই বলেছি, মন্টেগ্ু-ঘোষণার পর থেকেই তার সমস্ত 

বক্তৃতার মধ্যে প্রধান সুর ছিল স্বায়ত্ুশাসন । একটা পরাধীন জাতির 
পক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বা 7২151) ০01 5616-09021000107961018 

যে তার জীবনে একটা কত বড়ো বাস্তব সত্য তা তার বন্ধু অরবিন্দ 
এই শতকের দ্বিভীয় দশকে তার 77/21 272 5610256177/21207 

নামক বিখ্যাত গ্রন্থে স্ুম্পষ্টভাবে বলেছিলেন । চিত্তরঞ্রনের রাজ- 

নৈতিক মতাদর্শের গঠনে বিপিনচন্দ্রের পরেই অরবিন্দের রাজনৈতিক 
চিন্তার প্রভাব অনেকখানি পরিলক্ষিত হয়। জাতীয় জাগরণের 

প্রথম উষায় যখন রাজশক্তি নানাভাবে আমাদের কঠরোধ করেছিল, 
আমাদের ক্রমোন্নতির পথে বাধা দিয়েছিল, তখন জাতির রাষ্ট্র- 

নৈতিক চেতনাকে প্রথম সুবলয়িত রূপ প্রদান করেন অরবিন্দ। 

চিত্তরঞ্জন তখন রাজনীতিক্ষেত্রে একজন নীরব দর্শক হিসাবে তার বন্ধুর 

নিকট-সানিধ্যেই থাকতেন, তাই তার পক্ষে অরবিন্দের রাজনৈতিক 
ভাবধার। উপলব্ধি করা বা! আয়ত্ত কর। অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল । 

স্বায়ত্তশাসনের ধুয়াটা তো স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই 
দেণের নেতাদের রচন। ও বক্তৃতার মধ্যে শোন গিয়েছিল । তারপর 
একটি যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল। দশটি বছরের ( ১৯০৮-১৯১৭ ) 

সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন নীরবতার মধ্যে জাতির রাষ্ত্রীয় চেতন। যেন 
শৃহ্যে মিলিয়ে গেল, সে বিস্বত হলো তার লক্ষ্য। সেই অবস্থায় 

মন্টেগুর ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ-শাসকগোষ্টী যখন ভারতবাসীকে 
ধীরে-সুস্থে ধাপে ধাপে স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 

দিলেন তখন আবার সেই পুরাতন ধুয়াটা নতুন করে জাতির অন্তরে 
জাগাল অনুরণন । কিন্তু সেই ধুয়াটাকে আমাদের রাষত্রীয় চেতনায় 
একটি ঞ্রুপদী সঙ্গীতে পরিণত করবার জন্ত এমন একজন নেতার 

প্রয়োজন ছিল যিনি দেশকে পেয়েছিলেন বিলাতী রাজনীতির মধ্য 

দিয়ে নয়, অথবা! কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনমূলক চিস্তাধারার ভিতর 
দিয়ে নয়__ পেয়েছিলেন বঙ্কিমের ধ্যানের মধ্যে, অরবিন্দের নতুন 
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চেতনার মধ্যে । কমলাকান্তের ছদ্মবেশে ধিনি একদা বাংল! তথ 

ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন করেছিলেন সেই খষি বঙ্কিমের 
তাবধারার প্রথম উত্তরসাধক অরবিন্দ, দ্বিতীয় চিত্তরঞ্জন । 

সম্ভবতঃ এই কারণে দাবীর ভিত্তিতেই এ'দের রাস্ত্ীয় চেতনা 
বিকাশ লাঁভ করেছিল। রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে অরবিন্দ ও 

চিত্তরগ্রনের সমমমিতা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। ১৯১৭ সালের 

বাংলায় (এবং ভারতবধে ) স্থায়ত্বশীসনের দাবীটাই ছিল জাতির 

নিকট প্রধান আলোচ্য বিষয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

এটাই ছিল সেদিনকার মৌল প্রশ্ন ; এরই সমাধানের উপর অন্ঠান্ত 

প্রশ্নের সমাধান নির্ভর করছিল-_নির্ভর করছিল আমাদের জাতীয় 

চেতনার একটা! পূর্ণ পরিণতি । আমাদের প্রথম পর্যায়ের (১৯০৫- 
১৯১০ )জাতীয় সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা বুঝলাম যে, 
যতদিন না৷ আমরা স্বায়ত্তশীসন লাভ করতে পারছি, দেশের শাসনভার 

আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে নিতে পারছি, ততদিন জাতিগঠন 

কাজ অসম্ভব। তাইতে। চিত্বরঞ্জনের কে আমর শুনলাম £ 
“আমাদের কিছুই নাই__অর্থ নাই, অস্ত্র নাই, শিক্ষ। পর্যস্ত নাই। এ 

সমস্তার সমাধান করিতে হইলে স্থায়ত্বশাসনের একান্ত গ্রয়োজন। শুধু 
কয়েকজন শিক্ষিত ভাঁরতবাসীর মধ্যে উহা? আবদ্ধ থাকিবে না। দেশের 

আপামর জননাধারণ, প্রজা ও কৃষক যাহাতে স্বায়ভ্তশাসনের স্ধাময় আস্বাদ 

পায়, আমাদের কার্যই তাহাই। সমগ্র দেশবাসী যাহাতে স্বাধীনতা-স্থথ 

ভোগ করিতে পারে তাহাই আমাদের কামনা । আমি চাই সমষ্টির কল্যাণ, 

সমগ্র দেশবাসীর স্থখ-স্বাচ্ছন্দয ও স্বাধীনতা । আমার কি হইবে, তাহা 
আমি জানিতে চাহি না, বর্তমান বাঙালীর কি হুইবে, তাহাও জানিবার 

প্রয়োজন নাই, আজজিকার শিক্ষিত সম্প্রদীয়ের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহাও 
ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আমি শুধু চাই, আমার জাতির কি হুইবে। 
আমার জীবনের প্রতি মূহুর্ত আমি শুধু এই কামনাই করিতেছি 1” 

এই যে লোকতাস্ত্িক দৃষ্টিভঙ্গী, সেদিনের রাজনীতিতে এইটারই 

* ১৯১৮, জুন মাসে চট্টগ্রামে প্রাত্ত বক্তৃতা । 
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প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি । ভারতবর্ষের রাজনীতিতে 13255 
2৮721613176 বা গণ-জাগরণের প্রথম শঙ্খধবনি চিত্তরঞ্জনই 

করেছিলেন, গান্ধী নন। তারপর মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিপোর্টে 

বে স্বায়ত্বশীসনের কথা৷ বলা হয়েছিল তার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন 
করে সেদিন একমাত্র চিত্তরপ্রনই বলতে পেরেছিলেন £ “নামে 

স্বায়ত্তশাসন, অথচ কার্যত কিছুই নহে, এমন স্বায়ত্শাসন আমর। 

চাহি না।"'যদিও মিঃ মণ্টেগ্ড আমাদিগকে বলেন, তোমরা অত 

এখন পাইবে না, যংকিঞ্িং__এই এক বিন্দু এখন লও।-+এ 
অবস্থায় কি করিব? আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশের লোকের 

এ সাহস আছে যে, তাহারা বলিতে পারিবে__আমরা উহার কিছুই 

চাহি না। তোমার দান ফিরাইয়া লও। যদি ব্যুরোক্রেসীর 

দাসত্বই করিতে হয়, যদি প্রতি পদেই বাধা-বিদ্ব ঘটাইতে চাও, যদি 
ব্যুরোক্রেসীর ইচ্ছামাত্রেই আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতে 
পারে, তবে এরূপ সংস্কারে আমাদের প্রয়োজন নাই। তোমার 
জিনিস তুমিই ইংলণ্ডে ফিরা ইয়া লইয়া যাও ।” 

দেশকে এইভাবেই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে সেদিন এগিয়ে 

এসেছিলেন চিত্তরঞ্জন | দেশের পরিবতিত পটভূমিকায় স্থবরেন্্রনাথের 
পক্ষে তখন তা আদৌ সম্ভব ছিল না, কারণ তার মানস-পরিমগ্ডল 
গঠিত ছিল সম্পূর্ণ বিলাতী ধাচের রাজনীতি দ্বারা-_দেশ ব। দেশের 
জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণচিন্তার স্থান দেখানে খুবই সীমিত ও 
সংকীর্ণ ছিল, বললেই হয়। দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌল পার্থক্যের ফলেই 
ৰাংলাদেশে সেদিন স্ুরেন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধুর নেতৃত্ব মিলিতভাবে 

সার্থক হতে পারে নি এবং এটাই ছিল ইতিহাসের পরিহাস-_ 

প্রবল পরিহাস । দেশবাসী তাই নতুন যুগে চিত্তরঞ্জনকেই নেতৃত্বের 
আসনে স্থাপন করে জাতীয় সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ 

করবার জন্য এইবার প্রস্তুত হলো। অতঃপর আমরা দেশবন্ধুর 

গৌরবদীপ্ত রাজনৈতিক জীবনের অস্তঃপুরে প্রবেশ করব 



॥ চৌদ্দ ॥ 

দেশব্যাগী এক দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে ১৯১৭ 
সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের দ্বাত্রিংশ অধিবেশন বসল 
কলকাতায়। এর ঠিক দশ বছর আগে, ১৯০৬ সালে, কংগ্রেসের 
দ্বাবিংশ অধিবেশন বসেছিল এই মহানগরীতে ৷ একদিকে হোমরুলের 
আন্দোলন, অন্যদিকে নেতৃবৃন্দের অস্তরীণাদেশের বিরোধী 

আন্দোলন আর তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল মণ্টেগুর ঘোষণ। ও তার 

ভারতে আগমন। এইসব কারণে কংগ্রেসের এই অধিবেশন ছিল 

খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসন্ন শীসন-সংস্কারের পটভূমিকায় এই 
অধিবেশনে কাকে সভাপতি কর! যায়, এটা ছিল একটা প্রধান 

প্রশ্ন | য্যানি বেশীস্তকে গভর্ণমেণ্ট মন্টে্-ঘোষণার অব্যবহিত 

কাল পরেই অক্টোবরের প্রথম দিকে মুক্তি দিয়েছিলেন। 
জাতীয়তাবাদীদল তাকেই সভানেত্রী করতে চাইলেন-_মডারেটর! 
কিন্তু সম্মত হলেন না) তারা মামুদাবাদের রাজাকে সভাপতি 
করতে চাইলেন। তারা বহরমপুরের বৈকুষ্ঠনাথ সেনকে অভ্যর্থন! 
সমিতির চেয়ারম্যান করতে চাইলেন, অন্থদিকে জাতীয়তাবাদী 

দলের ইচ্ছা এবারকার অধিবেশনে অভ্যর্ণনা সমিতির চেয়ারম্যান্ 
হবেন রবীন্দ্রনাথ । শেষে ছুই দলে মিটমাট হয়ে ঠিক হয় যে, 

বৈকুষ্ঠবাবু অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান্ হবেন আর বেশাস্ত হবেন 
অধিবেশনের সভানেত্রী। এই দলাদলির মধ্যে চিত্তরঞ্জন ছিলেন 

না, তবে তিনি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বায়ত্বশীসন 

সম্পর্কে একটি বক্তৃতা! করেছিলেন বলে জান! যায়। আর স্বায়ত্ব- 
শাসন সম্পঞ্কিত মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন স্থরেন্দ্রনাথ। 
কংগ্রেসে সেই তার শেষ বক্ৃতা__এর পর তাকে কংগ্রেসের মঞ্চে 
আর দেখা যায় নি; দেখ! গিয়েছিল মডারেট কন্তেন্সনের অন্ততম 
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প্রধানরূপে আর নতুন রিফর্ম প্রবতিত হওয়ার পর বাংলা 

গভর্ণমেন্টের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরূপে। 

১৯৬-এর কলকাতা কংগ্রেসে টিলক প্রমুখ নেতারা যেমন 

চিত্বরপঞ্জনের রস রোডের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, এবারও 

তেমনি দেখ। গেল যে, অস্তরীণাবদ্ধ আলি ভ্রাতৃঘয়ের জননী, মহম্মদ 

আলি জিন্না প্রমুখ অনেকেই চিত্তরঞ্নের সাদর আতিথ্য গ্রহণ 

করেছিলেন । এবারকার অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ ছিল এইজন্য যে, স্থারাট 

কংগ্রেসের (১৯০৭) পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে নরম ও চরমপন্থী আর 

কখনে মিলিত হন নি। এবারকার কলকাতা কংগ্রেসে তাই সেই 

মিলনের চেষ্টা হয় ও উভয় দল একত্রে এই অধিবেশনে যোগ দেন। 

কিন্তু ইতিহাসের পরিহাস বাদ সাধল; প্রত্যাশিত মিলন তে! হলোই 

না, বরং দেখা গেল যে, কংগ্রেসের উপর মডারেটদের এতকালের 

নিরঙ্কণ প্রাধান্য তাদের শিথিল মুষ্টি থেকে খুলে গেল এবং টিলক 

ও চিত্বরগ্রনের নেতৃত্বে সংযত ও শক্তিশালী জাতীয়দলের হাতে 

ংগ্রেসের নেতৃত্ব চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক 

চিস্তাধারায় একটি পুরাতন অধ্যায়ের__আবেদন-নিবেদনের অধ্যায় 

_ পরিসমাপ্তি ঘটল । 

কিন্ত এই পালা-বদল হলো কেন? এবং যা ঘটল তার 

প্রকৃতিটা কি ছিল? এর উত্তরে বল। যায় যে, €7135 [30121 

নি 09০21706 ৪] 653০6901176] ০010016স 200 2650:0- 

1775 100511595, 800 18001291156 11)0191) 0011)101) 101 016 

7190 01066608016 012100976 2130. 0610019909615৩, এই 

বলিষ্ঠ রাজনীতির মধ্যেই চিত্বরপরনের প্রবেশ ঘটেছিল ১৯১৭ 

সাঁলে। রাজনৈতিক মতাদর্শের ছুটি বিপরীত ধারা তখন একত্র 

মিলিত হয়ে জাতীয় ভাবোন্মাদনার একটি উত্তাল তর সি করার 

পথে এগিয়ে চলেছে ।. ছুইটি ধারার এই মিলনবিন্দু থেকেই ভারত 

তার স্বরাজের দাবী রচনা! করতে থাকে । এই ছুইটি ধারার 
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একটির উৎস ছিল জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অন্কুলে বিশ্বের 
যুদ্ধোত্তর পরিবেশ আর অপর ধারাটির উৎস ছিল শাসনব্যবস্থা 
ক্রটি-বিচ্যুতি বিদূরিত করে ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগ মোচনের 
জন্য শাসকগোষ্ঠীর উৎকণ্ঠী। ইতিহাসের গতিপথে সেদিন এই দুইটি 
ধারার মিলনের ফলেই কংগ্রেসের পালা-বদল ও নতুন নেতৃত্বের 

অভ্যুদয় শুধু সম্ভবপর নয়, অনেকখানি ত্বরান্বিতও হয়েছিল। 

চিত্তরগ্রনের রাজনৈতিক জীবনের এই প্রেক্ষাপটটি আমাদের 
বিশেষভাবে মনে রাখ। দরকার । 

কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাস থেকে জানা! যায় যে, ১৯১৭ 

সালের অধিবেশনে পাচ হাজার প্রতিনিধি ও সমসংখ্যক দর্শকের 

সমাগমে বেশ উৎসাহ ও আবেগদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ 
এই অধিবেশনে “ভারতের প্রার্থনা” শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ 

করেছিলেন। সভানেত্রীর ভাষণে স্বায়ত্তশীসন দেওয়া সম্পর্কে 

একটি সঠিক সময় নির্ধারণ করে দেওয়ার কথা বল! হয়েছিল-_হয় 

১৯২৩ অথবা খুব বিলম্ব হলে ১৯২৮ সালের মধ্যেই এটা দেওয়ার 
কথা বলা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে এই [1016 [10710-এর 

দাবীট। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে এই প্রথম কর! হয়। 

চিত্বরপ্রন এই অধিবেশনে এ একই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। 

তার সেই বক্তৃতার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো । তিনি 
বলেছিলেন £ 

“একটা কথ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এখন সময় এসেছে । এসময়: 

আর অপেক্ষা করলে চলবে না। প্রতৃত্বপ্রয়ামী আমলাতন্ত্রের হাতে যে ক্ষমতা 
স্ত আছে, এখন ব্রিটিশ পার্লামেপ্টকে ভারতবাসীর অর্থাৎ ভারতের 

জনসাধারণের হাতে তা৷ অর্পণ করতে হবে। এঘেশে দীর্ঘকাল ধরে আমর! 

আমলাতনত্ের প্রতৃত্ব ও গ্রাধান্যের পরাকাষ্ঠ। দেখেছি_ আমরা আর তা দেখতে 
চাই না। দেড়শেো! বছরের কুশাসনে আমরা জর্জরিত হয়েছি । আর 

একদিনও কালবিলঘের প্রয়োজন নেই। সফল বিষয়ে আমর! দায়িত্পূর্ণ 



৫ দ্বেশ বন্ধু 

শাসন-ক্ষমত| চাই। এটা আমাদের পেতেই হবে এবং যতক্ষণ দেশের 

জনসাধারণের হাতে দেশের শাসনভার দেওয়া না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা 

কোনমতেই নিরুন্ত হব না, সন্তুষ্ট হব না।' 

তার এই বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট ভাষণের প্রত্যেকটি কথার মধ্যেই 
কংগ্রেসের পালা-বদলের স্ুুরটা শোন! গিয়েছিল। তখন থেকেই 

স্বরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মডারেটর বুঝতে পারলেন যে, কংগ্রেসে তাদের 

অপ্রতিহত নেতৃত্বের দিন ফুরিয়ে এল। বিশেষ করে সুযেন্দ্রনাথ 

চিত্তবরগুনের এই ভাষণে সন্তষ্ট হতে পারেন নি। তিনি ভাই এই 

সময়ে জাতীয়তাবাদীদলের সভ্যদের নিখিল ভারত কমিটিতে যাতে 

স্থান ন! হয় সেজন্য চিত্তরঞ্নের বিরোধিতা করেছিলেন। এ ছিল 

প্রবীণ ও নবীনের সংঘর্,--এ সংঘর্ষ অপ্রত্যাশিত ছিল না, ছিল 

অবশ্বস্ভাবী। তারপর স্ুুরেন্দ্রনাথ কৌশলে জাতীয়দলকে ভারত্- 

সভা থেকে বিতাড়ন করলেন | চিত্তরঞ্জন কিন্তু রাষ্ট্রগুরুর এই 

আচরণে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হলেও শ্রদ্ধা হারালেন না। তার সঙ্গে 

তিনি দেখ। করে মিটমাটের শেষ চেষ্টা করেছিলেন বলে জান। যায়। 

কিন্ত তার সে চেষ্টা ফলপ্রন্থ হয়নি । তারপর “বেঙ্গলী' পত্রিকায় 

সুরেন্্রনাথ যখন চিত্তরঞ্জনকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করলেন তখন তিনি 

বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। সেদিন সুরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছিলেন ; “দাশ 

নেতা হতে চাচ্ছেন। কিন্তু নেতার উপযুক্ত ভিনি কি কাঁজ 

করেছেন ? সুখের বিষয়, রাষ্ট্র তার জীবিতকালেই এই 

প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন দেশবন্ধুর গৌরবদীপ্ত নেতৃত্বের মধ্যে । 
সেই উত্তর তাকে ও তার সহগামীদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ঃ 

“এসেছে আদেশ-_ 
বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হলে! শেষ, 

পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা 
আর চলিবে না।, 

মোটকথা, উনিশ-শো! সতেরে। সালের ক্রাস্তিলগ্রে আমরা 
পুরাতন কংগ্রেসের মৃত্যু ও নতুন কংগ্রেসের জন্ম প্রত্যক্ষ করলাম। 



দেশবন্ধু ৫১ 

১৯১৮, ২২শে এপ্রিল । 

সিমলা শৈলশিখরে বসে বড়লাট শু ভারতসচিব উভয়ে বনু 
প্রত্যাশিত মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিপোর্টে তাদের স্বাক্ষর প্রদান 

করলেন। বিরাট রিপোর্ট, বিপুল পরিশ্রমের ফল। ভারতবর্ষের 
শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এই রিপোর্টের গুরুত্ব ও মুল্য অনেক। 
যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে গান্ধী-চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে যে মুক্তি আন্দোলন 

শুরু হয়, তা ছিল এই রিপোর্টেরই ফলশ্রুতি। তাই এখানে 
আমর! মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিপোর্ট সম্পর্কে কিছু আলোচন। করব। 

মন্টেগুর “ইগ্ডিয়ান ডায়েরী? গ্রন্থ থেকে এখন জানা গেছে যে, এই 
রিপোর্টে স্বাক্ষর প্রদান করতে চেমস্ফোর্ড ঈষৎ দোছুল্যমানচিত্ত 

ছিলেন, কারণ রিপোর্টে উল্লিখিত অনেক বিষয়েই ভারতসচিবের 
সঙ্গে তার মতান্তর ঘটেছিল। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই রচিত 

হয় ১৯১৯ সালের ভারত-শীসন আইন এবং ১৯২১ থেকে এই নতুন 
আইন কার্ধকর হয়। স্বাক্ষরিত হওয়ার হু'মাস পরে (৮ই জুলাই) 
রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। 

কুপল্যাণ্ড এই রিপোর্ট সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এইভাবে ঃ 
"16 141017090-051061705010 12010 15 06 27:50 0010116- 

1361051%6 5000% 008 1095 560 02210 177906 0: 0102 ড1)016 

01010121001 06061070191) (05৮21001761) 16 09152951210] 

8 0002 85 2; 70210081021) 00171000101) 00 006 50161706 

01 00110105,% কথাটি সত্য, কারণ ভারত-শাসনের সমস্তাটিকে 

এর আগে এমন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে দেখবার ও বুঝবার 
চেষ্টা শাসকগোঞ্ঠীর পক্ষ থেকে আর কখনো কর! হয় নি। 
রিপোর্টটির প্রকৃত মূল্য এইখানেই । প্রকাশিত রিপোর্টের প্রধান 
ছইটি তাগের একটিতে উপাঁদান-উপকরণ ও অপরটিতে প্রস্তাবাবলী 
আলোচিত হয়েছে। ভারত-শাসন পদ্ধতি ও আইনসতার ক্রমিক 

* 11061105017 19015569 : 00101012150 
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বিবর্তন ও'তার সাম্প্রতিক উৎকর্ষের পটভূমিকাটি তাদের সামনে 
রেখেই, এদেশে দায়িত্বপূর্ণ শাসন প্রবর্তনের অস্তরায়গুলির কথা 
রিপোর্টের রচয়িতাদ্ধয় বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেন। এই 
নিরীক্ষার ভিত্তিতেই তারা সিদ্ধান্ত করেন যেঃ ০ 0016 
৫6০10710617 15 100551012 010 0106 010 11165. 07106 10510 

0৫ 252065 00100800 0161)62 2021002 2120 101: 1079101) 

15৪0 2091)0০ ৪ 10057 11172 1385 €০ 0৪ 00781107 ০০৮৭ 

মন্টেগুর ঘোষণায় এই নতুন দৃ্টিকোণের উল্লেখ করা হয়েছিল 
এইভাবে £ 40880005 2081)02 05৮81:05 00০ 770876551৮6 

12211520107 ০06 129000051912 030৮1021067), দায়িত্বপূর্ণ 

শাসনের পথে সতর্কভাবে অগ্রসর হওয়ার প্রশ্নটা দেখ! দিয়েছিল 
প্রধানত: ছুটি কারণে; প্রথম-ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্য 

ও নিরক্ষরত। ; দ্বিতীয় দেশের শিক্ষিত শ্রেণী এবং জনসাধারণের 

মধ্যে সামাজিক ব্যবধান, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও গণতান্ত্রিক বোধের 
অভাব। এইসব অন্তরায় সত্বেও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের আশ 

প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে উক্ত রিপোর্টের দ্বিতীয় ভাগের মুখবন্ধে 
বলা হলো £ 70101535 ০ 21651015106 11) 20175 01810 

107 02 ড71)016 01 001 0956 10110 11) [17019 1580 661) 

৪, 701569159, ৬৬০10611650) 10572101096 150 0061 20০01105 
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€1)21)190) 1]. 50 থা 29 006৮ 206911) 551001051101]16) €0 
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মোটকথা, প্রস্তাবে বলা হলো যে ভারতবাসীর হাতে দেশ 
শাসনের অধিকার স্তস্ত হবে, ব্রিটিশ-সরকার নীতিগতভাবে এটা 
স্বীকার করেন, তবে দায়িত্বপূর্ণ শাসনের পথে ভারতরাসীকে এগিয়ে 

ঝ। &. 0০. 2360. 
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নিয়ে যাওয়ার জন্য সতর্কতার প্রয়োজন আছে এবং সম্ভবতঃ সেই 

কারণেই রিপোর্টে উল্লিখিত প্রস্তাবাবলী ভারতীয় সমস্যার চূড়ান্ত 
সমাধান হিসাবে উপস্থাপিত হলো না_ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার 

প্রথম পদক্ষেপ হিসাবেই উপস্থাপিত কর। হয় । বলা হলো, মাঝে 

মাঝে তদন্ত কমিশন বসিয়ে পরবর্তী স্তরগুলি নির্ধারণ কর! হবে। 
প্রশ্ন হলো প্রথম পদক্ষেপটা অর্থাৎ প্রতিশ্রুত দায়িত্বপূর্ণ শাসনের 
প্রথম পর্যায় কিভাবে প্রবতিত হবে? এর উত্তরে রিপোর্টে বল! 
হলো প্রদেশগুলির হাতে স্থানীয় স্বায়ত্রশীসনের অধিকার ্থস্ত 

হবে এবং কতকগুলি হস্তাস্তরিত বিষয় নিধারিত ও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর 
নিয়নত্রণাধীনে থাকবে । দেশে শাস্তি, আইন ও শৃঙ্খল! রক্ষার জন্য 
সমস্ত প্রয়ো 'নীয় ক্ষমতা কেন্দ্রে অর্থাৎ ভারত-সরকারের হাতে 

থাকবে । ভারতীয় আইনসতা দ্বিকক্ষ হবে-_কাউন্সিল্ অব. ষ্রেট 
ও ব্যবস্থা-পরিষদ। প্রদেশ-শাসনে আমলা তন্ত্রকে ছুই ভাগে ভাগ 
কর! হবে; তার এক ভাগে থাকবেন গভর্ণর ও তার এগ জিকিউটিভ 

কাউন্সিল আর অন্যদিকে গভর্ণরও কাউন্সিলের নিধারিত সদস্যদের 
মধ্যে নিযুক্ত মন্ত্রিগণ। অর্থাৎ প্রদেশগুলিতে প্রবর্তিত হবে 

[0121075 বা দ্বৈতশাসন প্রথ।। 
এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ কি বলেন ত৷ জানবার জন্য সেদিন 

সকলেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য, 
ব্যতীত অন্ত কোন শাসনব্যবস্থাই আমাদের মনঃপৃত হতে পারে 
না__এই কথা যিনি এতকাল বলে এসেছেন আজ কিন্তু তার কে 
অন্ত স্ুর্ন শোন! গেল। দিল্লী বৈঠক থেকে ফিরে এসে সুরেজ্্রনাথ 

এক নতুন স্থর ধরলেন-__“আমর! যতটুকু পাই ততটুকুই গ্রহণ করিব 
এবং কার্য আরম্ভ করিব।, অথচ দেখা যায় যে, সেই একই সময়ে 
য্যানি বেশাস্ত বলছেন £ €[1)2 50176107215 22010) 0০ 06 

06660 7 ছ:051990 ০0: 60 ৮6 ৪8০060050 চ 128019+, 

আর টিলক বলছেন £ %/072950. 50112006 15 1701] এ: 
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চেমস্ফোর্ড রিপোর্টের অস্তঃসা রশৃশ্তত1 সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ 
যখন প্রায় একমত তখন স্ুরেন্্রনাথের “যতটুকু পাই ততটুকুই গ্রহণ 
করিব__-এই অভিমত চিত্বরঞ্জনের কাছে বিসদৃশ বোধ নী! হয়ে 
পারে নি। চট্টগ্রামে বিশ্বস্তর থিয়েটার হলে প্রদত্ত এই সময়ের 
এক বক্তৃতায় তিনি রাষ্ট্র্ুরূর এই মত-পরিবর্তনকে উল্টে ডিগবাজী 
খাওয়া বলে বর্ণনা করেছিলেন । তার এই বক্তৃতার ফলেই সুরেঙ্জ- 

নাথের নেতৃত্বের সৌধ লোকচক্ষে ধুলিসাং হয়ে গিয়েছিল | 
চিত্বরঞ্জন বলেছিলেন £ “০ 168961 19 91750171175, 1706 

90:210561) 02101785 60 012 7080107 ড/11052 1:207:2527768016 

[21009 ড717052 1:910155217026156 ০৮০1৮012606 05 109 

0900106:*৮]805 5০০0] 5070 02 00৪6 2170 ৮62 ভা11] 

70510105004. 89 8 198001 00 91] 51501: 0: 01৪6 19621 

01702 1705 9. 109175 101:2807) 5001: 01810) 15 100 10106] 60 

76 15০0£12156., এই বক্ৃতাতেই চিত্তরঞ্জন সুরেক্্নাথের এ 

উক্তিকে-_তটুকু পাই ততটুকু গ্রহণ করিব+--092050006 ০: 

(0911০ 9015101, বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু যে কারণে 

তার চট্টগ্রামের এই বক্তৃতা স্মরণীয় হয়ে আছে, তা' হলে! এর 
উপসংহার ভাগ । বক্তৃতার শেষে তিনি বলেছিলেন ঃ 

'আমি সেই সময়ের অপেক্ষা করিতেছি যখন আমরা আমার্দের অভাষ্ট 

সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব। আমি সেই সময়ে নশ্বর দেহে বীচিয়া থাকি 

আর না থাকি, আমার সন্তান-সন্ততি জীবিত থাকুক বা না থাকুক, কিন্ত 
আমি দেখিতেছি অদূর ভবিষ্যতে ভগবৎ-প্রসাদে আমর? এমন শক্তি নাভ 
করিব যে.এক মহিমান্বিত আতিরূপে আমরা সকল পএশ্বর্ষে ভূষিত হইয়া সমগ্ঃ 
পৃথিবীর সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইব । এই আমার ব্রত, আর আমি বিশ্বাস 
করি, তগবান এই ব্রতের উদযাপনে এখন আমাকে নিয্বোগ করিয়াছেন | যদি 



দ্নেশবন্ধু ৫ 

এই সংগ্রামে মৃত্যুকেও আমার আলিঙ্গন করিতে হয় তাহাতেই বা কি আসে 

যায়? এই দেহ পঞ্চভৃতে মিলিয়। যাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু আবার আসিব, 
আবার সমস্ত শক্তি দেশের কার্ষে নিয়োগ করিব, যে পর্যস্ত সিদ্ধিলাভ ন। হয়, 

আবার এইভাবেই দেহপাত করিব ।' 

ভবিষ্যতের দেশনেত দেশবন্ধুর এইখানেই স্থত্রপাত। এখন 
থেকেই আমর! দেখতে পাব যে চিত্বরপ্জন নেতারপে সুরেক্্রনাথের 

আপন গ্রহণ করলেন । “৬০ ৮701৮ 20020 21953 1 

:6০05101565 001: 102001811181)6- প্রস্তাবিত নতুন শাসন-সংস্কার 

সম্বন্ধে এই ছিল তীর ন্ুুস্প্ট অভিমত । টিলক, বেশাস্ত ও চিত্তরঞ্জন 

একই সুরে কথ। বললেন । 

অতঃপর পার্লামেন্টের তিনটি পৃথক কমিটিতে এই রিপোর্ট 
আলোচিত হয় এবং ১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকালে পার্লামেন্টে ভারত- 

শাসন আইনের একটি নতুন বিল উত্থাপিত হয়। পার্লামেন্টের 
উভয় সভাতেই সেই বিল গৃহীত হয় এবং ১৯১৯-এর শেষভাগে 

এই বিল সম্রাটের অনুমোদন লাভ করে ও উহা! আইনে পরিণত 
হয়ে 'ভারত-শাসন আইন, ১৯১৯, এই নামে আখ্যাত হয়। 

মন্টে্-চেমস্ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার এক মাস পরেই 
এই বিষয়ে আলোচন! করার জন্য কংগ্রেসের এক বিশেষ অধি- 

বেশনের প্রয়োজন হয়। ঠিক হয় যে বোম্বাইতে এই অধিবেশন 

বসবে । কংগ্রেমের নিয়মাবলীতে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান 

করার অধিকার যদিও ছিল, কিস্তু মডারেটদের আমলে কখনে। 

এর কোন আবশ্যকতা৷ দেখা দেয় নি। কংগ্রেসের ইতিহাসে এই 
প্রথম বিশেষ অধিবেখন হতে চলেছে । কাকে এই অধিবেশনের 

সভাপতি কর যায়? চিত্তরঞ্জনের ইচ্ছা ছিল টিলক সভাপতি হুন। 

তখনে। পর্ধস্ত দেশসেবার জন্ত লোকমান্তকে এই সম্মান দেওয়া 

*:0007594 78157: 0550657 &: 8542? 



৫৬ দেশবন্ধু 

হয় নি, এটা চিত্তরঞ্জন গভীর ভাবেই অনুভব করতেন। তাই 
এইবার যখন তিনি টিলকের নাম প্রস্তাব করলেন তখন কেউ আর 

আপত্তি করলেন না। কিন্তু টিলক নিজেই সম্মত হলেন ন1। 

£)0015 51)0010 16 12106 00010 10: €6 32060615.- এই 

যুক্তি দেখিয়ে টিলক সভাপতিত্বের পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । 

এই বিশেষ অধিবেশনের উদ্যোক্তা! ছিলেন চিত্তরঞ্জন ; গান্ধীকে 

বলে তিনি এই অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন ও এজন্য দশ ছাজার 

টাকা কংগ্রেস তহবিলে প্রদান করেছিলেন। টিলক যখন রাগী 
হলেন না, তখন তিনি সৈয়দ হাসান ইমামের নাম প্রস্তাব করেন ও 

সে প্রস্তাব সকলেই অনুমোদন করেন। ২৯শে আগষ্ট বোস্বাইতে 

কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশন হয় ও সেপ্টেম্বরের প্রথম তারিখ 

পর্যস্ত এর কাজ চলে। মডারেটর এই কংগ্রেস বর্জন করেন । 

তারা তখন স্ুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে “ইপ্ডিয়ান স্তাশনাল লিবারেল 

ফেডারেশন; নাম দিয়ে একটি ত্বততন্ত্র দল গঠন করেছেন। 

ফেডারেশন ছিলেন শাসন-সংস্কার গ্রহণের পক্ষে । বস্তুতঃ এই 

সময় থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে ও ভারতের জাতীয় জীবনে 

একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হিসাবে চিত্বরপ্ন স্বীকৃতি লাভ করেন। 

প্রাদেশিক কংগ্রেসের দায়িত্বও এই সময়ে তার উপর এসে গিয়েছিল 

এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের বিভিন্ন 

কমিটিতেও তারই সমর্থকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাঁত করেন। 

হোমরুল আন্দোলনের সময় থেকেই যে চিত্বরঞ্জনের উপরে সর্ধ- 
ভারতের দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

বোস্বাইতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মন্টেগ- 
চেমস্ফোর্ড রিপোর্টি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল এবং এই সম্পর্কে 
ষে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তাতে বলা হলোঃ “৬1115 76 
002£655 17600171565 1090 056 010005815 00185000621) 
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019800011701176 2120 01252099060. কংগ্রেসের পক্ষ 

থেকে এই প্রস্তাব সমর্থন করে পণ্ডিত মালব্য একটি স্ুযুক্তিপূর্ণ 
ও যথার্থ 90265510211110 বক্তৃতা করেন। টিলক এই প্রস্তাব 
সমর্থন করে তার বভ্ভৃতায় বলেন £ *৬/০ 89160 20: 218 
818799 01 ১০15 00৬০2100100 001)2 16001681525 3 0106 

81018. 01 1250010511012 (30521021701) 2100 5859 1178 1 15 
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যাই হোক, কংগ্রেসের পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনেই এই বিষয়ে 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সাব্যস্ত হলো। কংগ্রেসের মণ 
থেকে যখন বলা হলো! প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার গ্রহণ করা ভারতের 
পক্ষে অপমানজনক, তখন নুরেক্দ্রনাথের ইগ্ডিয়ান স্তাঁশনাল লিবারেল 

ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ঘোষিত হলো-_ইহা! সদাশয় ব্রিটিশ 

গভর্ণমেন্টের একটি বড় রকমের দান। আমর] ইহা গ্রহণ করতে 

পরস্তত।” কংগ্রেস ও ফেডারেশন উভয়েরই অধিবেশন বোম্বাইতে 

হয়েছিল। 

মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিপোর্ট যে সময়ে প্রকাশিত হয়, প্রায় ঠিক 
সেই সময়ে (১৯১৮, ১৯শে জুলাই প্রকাশিত হয় রৌলট কমিটির 
রিপোর্ট। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংল ও মহারাষ্ট্রে সম্াসবাদী 

রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে একটা ব্যাপক তদন্তের কথা ব্রিটিশ 

গ্রভর্ণমেন্ট ১৯১৪ সাল থেকেই চিন্তা করছিলেন। কিন্তু ঘুরোপে 

এই বছরে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার ফলে এই চিন্তা সাময়িকভাবে 

পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে ভারত-সা্রাজ্যের শাস্তি ও 

শৃঙ্খল! বজায় রাখার উদ্দেশ্তে আপদকালীন ব্যবস্থা হিসাবে তারত- 

রক্ষা আইন (19616706 ০৫ 11018 4১০৫) নামে একটা জরুরী 

অস্থায়ী আইন প্রবত্তিত হয় ও সেই আইনের বলে বন লোককে 

বিনাবিচারে আটক রাখা হয়। যুদ্ধের পর সেই আইনের মেয়া 

ক 77072770176 [81017 : চ:801780। & 10888 



৫৮ দ্বেশবন্ু 

শেষ হওয়ার কথা। যুদ্ধ যখন শেষ হলো! তখন ভারতে সন্ত্রাসবাদী 
কার্ধকলাপ তদস্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্ত লগ্তন হাইকোর্টের 

বিচারপতি স্যার সিডনি রৌলটকে চেয়ারম্যান করে ১৯১৭ সালের 
ডিসেম্বর মাসে একটি কমিটি গঠিত হয়। স্তার সিডনি ভিন্ন এই 

কমিটিতে আরো চারজন ছিলেন, যথা- বোম্বাই হাইকোটের 
বিচারপতি বেসিল স্কট, মাদ্রাজ হাইকোটে'র বিচারপতি কে, শাস্ত্রী, 

স্তার প্রভাসচন্দ্র মিত্র ও স্যার লোভেট ফ্রেজার। ] 

এই কমিটিও ছয়মাল পরিশ্রম করে একটি রিপোর্ট দাখিল 

করেন। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহাই “রৌলট রিপোর্ট? 

নামে পরিচিত। রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের ১৯শে 

জুলাই তারিখে । এর মাত্র দশদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে মণ্টেপ্- 

চেমস্ফোর্ড রিপোর্ট । এই ছুখানি রিপোর্ট পাশাপাশি রেখে 
ভারতবাসী বুঝতে পারল যে, “752 ০01708950 60661) 0106 

1/0170550-001761705010 [0:01005815 2190 0106 1২0৮120 

31115 ডা৪5 005 00100850 0০661) 00০ 51900স্7 810 

016 168115-% ভারতে সন্ত্রানবাদী কার্ধকলাপ দমনের জন্য রৌলট 

রিপোর্টে বল! হয়েছিল যে, জুরি ছাড়াই রাজনৈতিক মামলার 
বিচার করা চলবে এবং সন্দেহক্রমে যে-কোন ব্যক্তিকে বিনাবিচারে 

ও অনির্দি্কাসের জন্য অন্তরীণাবদ্ধ করার পুর্ণ ক্ষমতা প্রাদেশিক 

সরকারকে দেওয়া! হবে। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভারত-সরকার 

ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদে ছুটি বিল উপস্থাপিত করেন । 

এই রৌলট কমিটির রিপোর্টকে উপলক্ষ করেই ভারতের 
রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে মহাত্ম। গান্ধীর আধিভাব ঘটেছিল। 
গান্ধী ভার আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, “আমি যখন 

ংবাদপত্রে রৌলট কমিটির রিপোর্ট পাঠ করলাম, তখন এর 
সুপারিশগুলি আমাকে রীতিমতো চমকিত করে দিল।” শুধু 
77168777576 01 70৫ 11080 £ নু 06০11170807 



দ্নেশবন্ধু ৫৪ 

চমকিত হওয়া নয়; তর বিবেচনায় রিপোর্টে যে-সব প্রস্তাব করা 
হয়েছে, আত্মসম্মানবোধসম্পয় কোন মানুষই তা মেনে নিতে পারে 
না। গান্ধী তখন থাকতেন সবরমতী আশ্রমে । তর দুজন 
ঘনিষ্ঠ সহকর্মী তাঁকে জিজ্ঞীস! করলেন, এ বিষয়ে এখনি কিছু কর! 
সম্ভব কিনা । এর কিছুপরে তিনি আমেদাবাদে এসে সর্ধার 
বল্পভভাই প্যাটেলকে বললেন, 1307060171715 [0050 6 00776, 
এর উত্তরে বল্পভভাই তাকে বললেন, কিন্তু এই অবস্থায় আমর! 
কি করতে পারি? 

তখন গান্ধী প্যাটেলকে ষে কথাগুলো! বলেছিলেন তারই মধ্যে 
ভারতের দ্বিতীয় পর্যায়ের আসন্ন মুক্তিসংগ্রামের ইঙ্গিতটা যেন সুস্প্ 
হয়ে উঠেছিল । গান্ধী বলেছিলেন £ ণু£ ৪৮০1 2 1721000] 0৫ 10018 

০০০1০ 06 60730 100 5160, 0176 015056 ০0: 165915021500) 200 

[01009960 171695016 15 70855601760 12%৮ 11) 066121706 ০৫ 

1 ৮৮০ 00510600006 98658578199 26 01১০০-* তারপর তার 

আগ্রহেই একটি ছোটখাটে। কন্ফারেন্স হয়, খুব বেশি হলে কুড়িজন 
তাতে উপস্থিত ছিলেন এবং এই সভাতেই সত্যা গ্রহের প্রতিজ্ঞাপত্রের 
খসড়া রচিত হয়। পরবর্তাঁ কাহিনী স্থুপরিচিত। 

চিত্তরঞ্জন কি করলেন? বোম্বাইতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে 

তিনি এই রিপোর্ট সম্বদ্ধেও আলোচনা করেন। সে আলোচন! 

ছিল পাত্ডিত্যপূর্ণ। পাণ্ডিত্যপূর্ণ এইজন্য বলছি যে, উপস্থিত 
ডেলিগেটদের মধ্যে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কে তার 
চেয়ে ওয়াকিবহাল আর কেউ ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন £ 
“11015 [50010 15 ০810012050. 00 এতো 006 (00৮10310617 

710 036 58106 10610661505 00৬7625 10 5000021695108 

0011055] ৪00৮16065৪5 161780. 2010560. 001011)8 0১6 আও 
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৬৭ দেশবদ্ধ 

91,001. বক্তৃতার শেষে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে তিনি একটি প্রস্তাবও 
উপস্থিত করেন। এ প্রস্তাবে বল! হয় যে, “কংগ্রেস এই কমিটির ও 
কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টের তীত্র নিন্দা করছে । এই কমিটির 
নির্দেশ অন্ুমারে কাজ হলে দেশের জনমতের স্বাভাবিক বিকাশ 

ব্যাহত হবে, দেশের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হবে।” বোম্বাইয়ের 
এই বিশেষ কংগ্রেসে গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন এবং চিত্তরঞ্জনের 
প্রস্তাবটি সমর্থন করে তিনি য! বলেছিলেন তা কংগ্রেসের ইতিহাসে 
অবিন্মরণীয় হয়ে আছে। বলেছিলেন £ [15 [২0০৮ 15 0010০ 

51056151601 81] (16 70115010165 11025 270 1050102৪170 

055077001৮2 0 011০ 212100া)0োগ 1165105 0 006 

11001510021. বিক্ষুব্ধ ভারত যেন গান্ধীর মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ 
ঘোষণ। করল। সে ঘোষণায় সরকার চমকিত হলেন । 

রৌলট বিল যাতে আইনে পরিণত ন। হয় সেজন্য গান্ধী তার 

রোগশয্য। থেকে বড়লাট চেমস্ফোর্ডকে অনুরোধ করেন। সে 

অনুরোধ অগ্রাহ্া হয়। গান্ধী এই বিলকে 31900 911] বলে 

অভিহিত করেছিলেন । শুধু তাই নয়। যিনি এতকাল সকল বিষয়ে 
সরকারের লঙ্গে সহযোগিতা করে এসেছেন, এবং তার চেয়ে 

ইংরেজের বড় বন্ধু এদেশে তখন আর কেউ ছিলেন না, সেই গান্ধী 
এই ৰিলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করে দিলেন। তিনি 

পূর্বানহেই সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি 
ভারতের জনমত অগ্রাহা করে রৌলট বিল আইনে পরিণত হয়, 
তাহলে তিনি জনসাধারণকে এর বিরুদ্ধে নিক্ষিয় প্রতিরোধ বা 

সত্যাগ্রহ করতে উপদেশ দেবেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতা 

সরকারের ভারত-বিরোধী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই সত্যাগ্রহ ছিল তার 
হাতে পাশুপত অস্ত্র। সেই সত্যাগ্রহের পরীক্ষা এবার তিনি 
ভারতের মাটিতে করতে উদ্ধত হলেন । 



দেশ বদ্ধ - ৬১ 

বোম্বাই কাগ্রেসে চিত্তরঞ্ন আরো! একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব 
উপস্থিত করেছিলেন । প্রস্তাবটি ছিল নতুন শাসন-সংস্কার অনুযায়ী 
গঠিত ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত নির্বাচনে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা, 
নির্বাচনকেন্দ্র নিরূপণ ও ব্যবস্থাপক সভার গঠন নির্ধারণ__এই তিনটি 
বিষয় সম্পর্কে এবং প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, এই তিনটি বিষয় 
যেন কোনো কমিটিতে স্থির না হয়ে সরাসরি পার্লামেন্ট কর্তৃক 
নিরূপিত হয়। কিংবা যদি সেই কার্ষের জন্য একটি কমিটি গঠিত 

হয়, তবে সেই কমিটির ছুজন বেসরকারী সদস্তের মধ্যে একজন 
কংগ্রেস ও একজন লীগ কর্তৃক নিবাচিত হবেন। এখানে দেখা 

যাচ্ছে যে, চিত্তরঞ্জন কমিটিতে কংগ্রেস ও লীগের তুল্যাধিকার দিতে 
চেয়েছিলেন। উত্তরকালে তিনি যে হিন্দু-মুসলিম প্যা্ট করে 
কারে। কারে! বিরাগভাজন হয়েছিলেন, এই বোম্বাই অধিবেশনেই 

তিনি তার সৃচনা দেখালেন । ভারতে হিন্দু ও মুসলমাঁন-_এই ছুইটি 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য দেশবন্ধু যে আভ্তরিকতা 

ও আগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন, তা স্মরণ করেই তার মৃত্যুর 

পরে মৌলান। মহম্মদ আলি তার “কমরেড? পত্রিকায় লিখেছিলেন ; 

'দাশ মুসলমান্দিগের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন কোন ভর 
মুসলমান তাহ! ভুলিতে পারেন না । 

বিক্ষুন্ধ জনমত অগ্রাহ্া করে রৌলট আইন পাস হলে! ১৯১৯ 

সালের ২১শে মার্চ তারিখে দমনমূলক এই আইন পাঁস হওয়া থেকেই 
ভারতবাসী পরিঞ্কারভাবেই বুঝতে পারল কি ধরনের স্বায়ত্তশাসন 

তারা পেতে চলেছে । এই প্রসঙ্গে লিষ্টার হাচিনসন্ যথার্থই 
বলেছেন £ “106 চ:০আ1৪৮ &0৮ 0015 01650101560 8 1০৮০1 

ডা)101) 25 10651021016 26০ 002 010%৮ 50501 2 

11200021156 10025 5 03০ 1107692088-17610051010 

[২60005% ভারতের আকাশে সেদিন যে ঝড়ের মেঘ দেখ! 

+% 17767777016 ০0৮6 11০6065 : দূ060010802 
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দিয়েছিল তাকে গা থেকে গাট়তর করে প্রত্যক্ষভাবে রৌলট আইন 
আর পরোক্ষভাবে মণ্টে্ু-চেমস্ফোড শাসন-সংস্কার | 

১৯১৮, ডিসেম্বর । 

দিল্লীতে কংগ্রেসের বাংসরিক অধিবেশন বসল। . সভাপতি 

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য । নতুন শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বোম্বাইতে 
গৃহীত প্রস্তাব এই পূর্ণ অধিবেশনে সমধিত হয় এবং বল! হয় যে, 
ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিতে যেন অবিলম্বে দায়িত্বশীল 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এইটাই ছিল মূল প্রস্তাব। বাংলার বিশিষ্ট 
জাতীয়তাবাদী নেতা ন্ুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার বোমকেশ চক্রবর্তী এই 
প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন ও বল্পভভাই প্যাটেল তা! সমর্থন করেন । 

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে ফ়্যানি বেশীস্ত, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, বি. এন. 

শমা ও কয়েকজন মডারেট নেতা যোগদান করেছিলেন ও তার। 

কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শাস্ত্রী বললেন, মূল 
প্রস্তাব থেকে 4015800010001776 8100. 01758101580601% বিশ্লেষণ 

ছটি বাদ দিলে ভাল হয়। এ ছাড়া, স্বায়ত্বশীসন দেওয়। সম্পর্কে 

কোনে! সময় নিধারণের পক্ষে তিনি ভিন্ন মত ব্যক্ত করেন৷ এই সময় 

নিধারণের প্রস্তাবট। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন যানি বেশাস্ত 

প্রথম উথাপন করেছিলেন ও বোম্বাইয়ের বিশেষ অধিবেশনে সেটি 

সমধিত হয়। তাই দিল্লী অধিবেশনে তিনি বললেন যে,জাতীয়তাবাদী 

ও মডারেট--উভয় দলের সম্মতিক্রমেই সময় নির্ধারণের প্রস্তাবটি 

গৃহীত হয়েছিল, স্থৃতরাং এ প্রস্তাব থেকে আমর। পিছু হটতে পারি 
না। 126 05 20ড21)02 56০201]5 1706 0910010103515. 

রলেছিলেন বেশাস্ত ৷ 

এই অধিবেশনে চিত্রঞ্জনের বক্তৃতা ছিল অপূর্ব যুক্তিজালপূর্ণ। 
তিনি বলেছিলেপ্ £ “ভারতবর্ষ আমলাতন্ত্র বা ব্যুরোক্রেলি দ্বারা 
গাসিত, কাজেই স্বায়ত্রশাসন প্রবতিত হলে এদের প্রভূত্ব বিলুপ্ত হবে। 

এমন অবস্থায় দেশের যারা প্রকৃত শাসক সেই সিভিল সার্ডিসের 
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গোষ্ঠী তাদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্ত অবিলম্বে স্বায়ত্ুশাসন 
প্রবর্তীনে কিছুতেই সম্মত হবে না। স্ৃতরাং এই বিষয়ে আমাদের 
দাবীর সঙ্গে সঠিক সময় নির্ধারণের কথাটাও উল্লেখ কর! দরকার ।” 
তারপর শাস্ত্রী মূল প্রস্তাব থেকে যে বিশ্লেষণ ছুটি বর্জন করার জন্ত 
বলেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে চিত্বরগ্ন যখন সেই বিপুল সমাবেশের 
সম্মুখে াড়িয়ে ধীর গন্ভীরকষ্ঠে বললেন £ “ণ 6৪16 ০৮1০০0০ 79 
91010 395001:9 02০৪ 00 461566 0178 01:09 0158779017076 
8100 01052615090601, [851 ০৮. 60 006 ৮০]: 1)91505 01) 
০০] 17681652100 21521 01১2 0102501020 0: ০001:56163 

আ1)60)6] 500. ৪12. 98056160. 010158109017650.” তখন 

কংগ্রেস সভামগ্ডপে তুমুল করতালিধ্বনি সহকারে সকলে একবাকে। 
বলে উঠেছিল-_ “না, না, আমরা কেউই আন্তুষ্ট নই, আমরা নিরাঁশ 

হয়েছি ॥ 

শাস্ত্রী প্রাদেশিক অটোনমি সম্পর্কে একটি সংশোধনী প্রস্তাবও 
উত্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন £%[76 0020£:655 51)05]] 
1800 01293 ৫01 70101110191 20601801005 25 006,000): 19 

00122001660 (0 06 0005 50156106,* এর উত্তরে চিত্তরঞ্জন 

বলেন, ভারতবর্ষে কেউই এঁ স্বীম গ্রহণ করে নি। বেশাস্ত এর প্রতিবাদ 

করে বলেন, মডারেট ও স্থাশনালিষ্ট দলের মধ্যে আপোষের ফলেই 
এই ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছিল। দাশ বলেন, “কিন্ত এখন 
* মন্টেচেমস্ফোর্ড ,শাসন-সাস্কারের প্রস্তাবাবলীর মধ্যে *'ডায়াকি' বা দ্বৈতশানন বলে যে 
বিষয়টি উল্লিখিত আছে, তার প্রকৃত রচয়িত। ছিলেন 1.8906] 08215 ; তিনি মণ্টেগ-মিশনের 

সমযে একজন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক হিসাবে ভারতবর্ষে আনেন ও কংগ্রেস-লীগ নেতাদের সঙ্গে 

বাকিগতভভাবে আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি মণ্টেগু-মিশনের সামনেও নিমস্ত্রিত হয়ে 

শাদনতাস্ত্রিক পরিবর্তন সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রধান করেছিলেন । এই সাক্ষ্য প্রদানকালে তিনি:ভারতের 

রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা! করে এদেশের উপযোগী ষে ধরনেরঃশামনব্যবস্থার উত্তেখ করেন তা 

মন্টেগুর খুব পছন্দ হয়। পরবর্তাঁকালে হ্তার উইলিয়াম মেয়ার কার্টিস-উদ্ভাবিত ব্যবস্থাকে “088: 

নামে অভিহিত করেন। মডারেট ও জাতীয়তাবাদী দল উভয়েই প্রথমে লার়নেল কার্টিনের 
পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন । 
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তে মডারেটর! কংগ্রেস ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন, কাজেই এখন এ 
চুক্তির কোন মূল্য থাকতে পারে না। আমি নিজে তখন এ চুক্তি 
মেনে নিয়েছিলাম এই আশায় যে, দল হিসাঁবে মডারেটর! আমাদের 
সঙ্গে যোগ দেবেন। কাজেই এই চুক্তি মানার কোন প্রশ্থই এখন 
ওঠে না'। শেষ পর্যস্ত চিত্বরঞ্জনের সুনিপুণ যুক্তিজালের সামনে কোন 
সংশোধনী প্রস্তাব টিকতে পারে নি। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে 
বাংলাদেশ থেকে যে প্রতিনিধিদল গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন 
অধ্যাপক জিভেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ 
সহকমীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন । দিল্লী কংগ্রেসে চিত্বরঞ্জনের 

এই বিজয়-গৌরবের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন £ €005 1১016 

01500531017 ৪79 20010৫6 0106 [২০01:005, 1)291)081001)0 ৪3 

০0 122001. ৬৬০ 7212 00 009095০ 012 [২01005. (02 06 

0৮9 5106 ৮2165 18175600081) 015011757015160 

06150109065. যু. 7095 1052 2100 10৮ 115 চা000া20] 

61090061702 11০ €012. 11900 9107205 006 21701061905 ০৫ 

1715 01000101005, 10172 ৮1000] ভা23 1015. 

দ্বিতীয় দিনের প্রকাশ্য অধিবেশনের একটি দৃশ্য । রাঁত 
বারোটা বেজে গিয়েছে । দিল্লীর ছরস্ত শীত। চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা 
করতে উঠলেন । ঘুমের জড়তা পরিহার করে সকলেই উদগ্রীব ও 

উৎকর্ণ হলেন। বক্তৃত। নয়__আগ্রশ্োত। অপূর্ব বাগ্সিতার সঙ্গে 
তিনি বিপক্ষের অর্থাৎ সংস্কার সমর্থনকারীদের যুক্তিজাল ছিন্ন করে 
তার বক্তব্য উপস্থিত করেন। ত্রিবাস্কুরের বৃদ্ধ দেওয়ান মাধবরাও 

সেই বক্তৃতা শুনে পরে একজন শ্রোতাকে বলেছিলেন £ “7০ 

70620600115 1095 11169 001 [106502152৬7 2135 01716 11106 

10, এই বাশ্মিতা-শক্তিই তকে সেদিন সর্বভারতীয় নেতৃত্বের আসনে 

বমিয়েছিল। 

নেহরু ভার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, অমৃতসর কংগ্রেস 
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প্রকৃতপক্ষে গান্ধী কংগ্রেস। ঠিক তেমনি বলা! যায় যে, দিল্লী কংগ্রেসে 

প্রকৃতপক্ষে চিত্তরঞ্জনের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়েছিল। ব্রিটিশ 

পার্পামেন্টে নতুন শাসন-সংস্কীর নিয়ে আলোচন! আসন্ন, সেজন্য 

একটি জয়েন্ট পালপমেন্টারি কমিটি গঠিত হয়েছে। এ কমিটিতে 

ংখ্রেসের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য প্রদান করতে কাকে পাঠানো যায়? 

দিল্লী কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষের দ্রিনে যখন এই গুরুত্বপূর্ণ 

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়, তখন নান। জনে নানা রকমের 

মত প্রকাশ করেন। কেউ বলেন, মালব্যকে পাঠালেই ভাল হয়। 

কারো মতে এ কাজের জন্য শ্রীনিবাস শান্্রীই উপযুক্ত ব্যক্তি। 

বেশাস্তের নামটাও এই প্রসঙ্গে উঠেছিল । সকলের মত প্রকাশ 

করা যখন শেষ হলো তখন চিত্তরঞ্জন উঠলেন । তিনি বললেন £ 
'লগ্ুনে জয়েণ্ট পাঁলামেন্টারি কমিটির সামনে সাক্ষ্য প্রদ্দান বিষয়টি অত্যন্ত 

গুরুত্বপূর্ণ । এজন্ত আমাদের উচিত এমন একজনকে সেখানে পাঠানো ধিনি 
স্বাধীনতালাভের জন্য, পরিপূর্ণ স্বায়ত্বশীমনের অধিকার লাভের জন্ত কোনোরকম 
আপোষের কথা কখনে। চিন্তা করেন ন!। তেমন লোক আমাদের মধ্যে 

একজনই আছেন_-তিনি আপনাদের সামনেই উপস্থিত আছেন। আমি 

লোকমান্ত টিলকের কথাই বলছি। এ কাজের জন্য তিনিই একমাত্র উপযুক্ত 

বাক্তি। জয়েন্ট পালপমেন্টারি কমিটিতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব তার চেয়ে 

যোগ্যতার সঙ্গে আর কেউ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ ।, 

সভামণ্ডপে উঠল তুমুল হর্যধ্বনি ও করতালি । 
এই কংগ্রেসে তার সবশেষ বক্তব্য ছিল যে, একট! নিদিষ্ট সময়ের 

মধ্যে, অন্ততঃ পনের বছরের মধ্যে, ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা 

দেওয়! হবে-_ব্রিটিশ-সরকার এই মর্মে অবিলম্বে ঘোষণা করুক । 

তার এই প্রস্তাবও কোনপ্রকার সংশোধন ছাড়াই গৃহীত হয়েছিল। 

দিল্লী কংগ্রেলে চিত্তরঞ্জনের বিজয় নিশান উড়ল। 

এতদিনে কংগ্রেমে এলে। একটি প্রচণ্ড পরিবর্তনের লগ্ন । 

একটি সমাপ্তির প্রান্তে আর একটি সভারস্ভের সময় উপস্থিত 

হলে। অতঃপর আমরা দেখতে পাব যে, এই পরিবর্তন ও এই 

আরস্তের ভেতর দিয়ে চিত্বরঞ্জন কেমন করে ধাপে ধাপে অগ্রনর 

হলেন তার রাজনৈতিক লক্ষ্যসাধনের পথে । 



॥ পনেরো ॥ 

১৯১৯ । মার্চ মাস। 

ভারতের রাজনৈতিক আকাশে মেঘের পরে মেঘ জমছে। 
আসন্ন হয়ে এলো একটা প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝড়। 

এর পটভূমিকায় ছিল ঘটনা পরম্পরার সংঘাত দীর্ঘকালের 
পুজীভূত পরাধীনতার গ্লীনি ও অসহায় বেদনা। সার! দেখ তখন 

মন্ট-ফোর্ড পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনায় মুখর | নেতাদের 
অধিকাংশই সন্দিহান ও বিক্ষুন্ধ । তারপরেই প্রকাশিত হলো 
রৌলট কমিটির তদস্ত-প্রতিবেদন। একে কেন্্র করে ধৃমায়িত হতে 
থাকে দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও অসন্তোষের আগুন । সার৷ দেশেই যেন 

একট। প্রচণ্ড বিক্ষোরণের আভাস পেলেন কতৃপক্ষ । তাদের উৎকণ্ঠা 
ও উদ্ছেগের সীম নেই । সরকার রোৌলট বিল বিধিবদ্ধ করতে উদ্যত 

হলেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিল উখাপন করলেন 
(৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯) স্যার উইলিয়াম ভিনসেন্ট । ভারতীয় 

সদস্যগণ একযোগে জানালেন এর প্রতিবাদ । 

রৌলট তদস্ত কমিটির উদ্দেশ্য ছিল £ “[০ 11755015806 2100 

16001 010 02 17800162100 20617 01 006 00011)91 

00050190195  00101)60060 ৮7101): 00০ 16%০01000101091 

100৮ 6161) 1) [0019. আর রৌলট কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল এই : 

“0006 ০0100105101) ছা1)101) 76 1726 82160 2 06116 078 

81] 002 0013501120165 দা1)101) ০126 105050128650 61০ 

01160660. 60৬72105016 2100 58116 01606৮০১ 2 ০৮৫] 

00 9 101০6 01 01710511016 11 10019, আসলে এই 

তদন্তের লক্ষ্য ছিল বাংলার দশ বংসর কালব্যাগী (১৯*৬--১৯১৬) 

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। রিপোর্টের সিদ্ধান্তের উপসংহারে ভাই 



দ্বেশবন্ছু লা 

বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছিল ; 45098107786 ০ 36891 1 

79016150120 ভা০ 816. 01 00110101) 0080 0006 16%01000108215 

0008825 710) 110) 0০036122166 50005 2 

00021076026 ৪11 0116 06001006 018. চ1৫250:290 0 

85561708115 5110616 00052106176 06 001561020 1611610 

2170 ৪0021] 00:5617060 08601001510, % 

গান্ধী রৌলট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলেন 
সত্য, কিন্তু বাঙালী তরুণের দেশপ্রেম সম্পর্কে এই যে অশ্রন্ধেয় 

ইঙ্গিত (%১৫7৮260 78600106190” )-এর কোন প্রতিবাদ তিনি 

করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। দেশবন্ধুও করেন নি। 

এখানে উল্লেখ্য যে, লর্ড রোনাল্ডশে স্বয়ং বাংলার বিপ্লববাদের উৎপত্তি 

৪ কারণ বুঝবার চেষ্ট। করেছিলেন, য! উচ্চপদস্থ আর কোন ইংরেন্ব 

রাজপুরুষ করেন নি। 

ঠিক এই সময়ে লবরমতীর নিভৃত আশ্রম থেকে ভারতের 

রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবিভূতি হলেন ভারতের নতুন নেতা মোহনদাস 

করমর্টাদ গান্ধী। প্রথমে তীর কণ্ঠে প্রতিবাদ শোনা গেল £ “রৌলট 
মাইন ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও মানুষের জন্মগত 

স্বাভাবিক স্বাধীনতার পরিপন্থী ।” প্রতিবাদের পর এলে তার 

ঘোষণা--একটি চমকপ্রদ ঘোষণ। (২৪শে ফেব্রুয়ারি) £ যদি এই বিল 

প্রত্যাহৃত ন! হয় তাহলে এর প্রতিবাদে শুরু হবে নিক্ষিয় প্রতিরোধ 

আন্দোলন ব1 সত্যাগ্রহ। মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ কেন্দ্রীয় 

বাবস্থাপক সতায় বিল পাস হয়ে গেল। একটি মারাত্মক আইনের 

নাগপাশে নিষ্পেষিত হয় অসহায় ভারতবাসীর কণ্ঠ। ঝড় উঠতে 

আর বিলম্ব হলে! না। সমগ্র দেশে একটা বিস্ফোরণ ঘটতে আর 

দেরি হলে! না । শাসকের সদিচ্ছার স্বরূপ দেখে ভারতবাসী হয় 

বহুত, অস্তষ্ট। এক হাত দিয়ে যা দেওয়! হবে বলে প্রতিশ্রুতি 

ঈ.116720101946 2780011 



৬৮ দ্নেশবন্ধু 

দেওয়া হয়েছিল “মন্ট-ফোড” রিপোর্টে, অন্য হাত দিয়ে ত1 ফিরিয়ে 
নেওয়ার ব্যবস্থার জন্ত রচিত হয় রৌলট আইন। এই প্রসঙ্গে 
হাচিনসন্ ঠিকই মন্তব্য করেছেন £ 

৮0০ 11)0191)5 16 52610060. 01921 01090 0106 0073095 

০6061) 0.০ 740000950-0010611051010 10070095815 2170 0106 

[0180 01115 85 60০ 00170:75 0০2০০12015০ 51900 

8150 032 1291105. ১০1 16016551565 [02890165910 

00166 ০162115 611০ 6৪০৮ 21000011601 ১616-030501001761) 

[17019 »95 00 0009110.......৮107065 2২০18706 4১০6 01019 

01201016965 8 1০৬০] 10101) 85 11125101012 8621 00০ 

010৬ 50:00]. 96 1080101795115 110170695 ৮5 0০ 1700200550- 

(510.2170751010 7২2101705 

রৌলট আইনট! যে মন্দ, এ অভিযোগ শুধু ভারতবাসীর ছিল 
না, উদারনৈতিক ভাবাপন্ন বহু ইংরেজও এই অতিমত পোষণ 
করতেন এবং তারাও এটাকে একটা প্রকাণ্ড ভুল (4 00195991 

0101506:) বলে মনে করেছিলেন । গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের 

জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। দেশ তখন সংগ্রামের জন্য অধৈর্য হয়ে 

উঠেছে, গাঞ্ধী সংগ্রামের ডাক দিয়ে পুরোভাগে এসে দাড়ালেন । 

ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে স্থচিতহয় এক নতুন অধ্যায়। 
তখন গোখেলের মৃত্যুতে (১৯১৫) সর্বভারতীয় নেতার সিংহাসন 

একপ্রকার শুন্য ছিল বললেই হয়। ইতিহাস-বিধাত। বুঝি কটিবাস- 
পরিহিত এক অধনিগ্ন ফকিরকে সেই শৃম্ক সিংহাসনের উপযুক্ত 

বিবেচনা করলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব 
প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই গান্ধীর করায়ত হয়। 

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য গান্ধী যে প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা 

করেছিলেন এবং ষে প্রতিজ্ঞাপত্রে সত্যাগ্রহীকে স্বাক্ষর করতে হতো, 

% 7175 18161)516 ০0) 6১6 168৩65 : লু 06910100800, 



দবেশবন্ধু ৬ 

সেটি পাঠ করে চিত্তরঞ্জন সর্বপ্রথম গান্ধীর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট 

হন। কথিত আছে, এই সময়ে সভার এক সহকর্মীকে তনি 

বলেছিলেন £ 

'ধার কাছে সত্য ও অহিংস! শুধুমাত্র একটি নীতি হিসাবে বিবেচ্য নয়, 

পরস্ত ইহা বিশ্বাসের বিষয় বলে স্বীকৃত হয়েছে, তিনি নিশ্চয়ই একজন 
সত্যিকার বিপ্রবী। যিনি পাশবশক্তির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র তার নৈতিক বল নিয়ে 
দাড়াতে পারেন তাঁকে আমি একজন বিপ্লবী বলেই মনে করি। সত্যাগ্রহের 
যে অভিনব প্রতিজ্াপত্রটি তিনি রচন! করে প্রচার করেছেন সেটিকে আমি 

একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলিল বলেই মনে করি । তিনি সর্বতোভাবেই 
আমাদের মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব করার যোগ্য মান্ুষ |, 

এই ছিল সেদিন গান্ধী সম্পর্কে চিন্তরপরনের প্রথম উক্তি। 

গান্ধী যখন সতাগ্রহের জন্য আবেদন জানালেন, সে আবেদন 

চিত্তরঞ্জনের হৃদয়তন্ত্রীতে এক নতুন মূছনা। জাগিয়ে তুলল। তিনি 
সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। কাজ করবার, আন্দোলন করবার 

একটা পথ পেলেন তান । গান্ধীর মতো৷ তিনিও ভারতের জনমত 

উপেক্ষ। করে রৌলট বিল পান হওয়ার দরুণ মর্মাহত হয়েছিলেন । 

হার ভাবপ্রবণ চিত্ত গান্ধীর সত্যাগ্রহ বাণীর মধ্যে যেন আশার 

আলোক দেখতে পেয়েছিল। ৬ই এপ্রিল, রবিবার । আর কলকাতায় 

মনুমেন্টের পাদদেশে এক সভার আয়াজন হয়েছে । বিরাট 

জনসমাবেশ। সেদিন উপবাসী চিত্তরঞ্জন সেই সভায় যে ভাষণ 
দিয়েছিলেন তা শুনে অনেকের মনে হয়েছিল যে তিনি গান্ধীর 

ভাবধারায় পরিন্নাত হয়েছেন। তার সেই বক্তৃতার কয়েকটি লাইন 
এখানে উদ্ধত করে দিলাম £ 

'আজ মহাত্মা করমাদ গান্ধীর দিন। আজ বাঙালীর হন্ুরেদন। 

প্রকাশের দিন। আনন্দের দিনে আমর] আত্মহার।. হয়ে যাই, কিন্তু দুঃখের 
দিনে ভগবানের বাণী শুনতে পাই। সত্যাগ্রহ প্রেমের ফল। যদি কেউ 

স্দেশকে ভালবাস, হ্বজাতিকে ভালবাস তবে মুক্তকণ্ঠে বলতে পারবে. 
শায়মাত্া বলহীনেন লভ্য। এই আন্দোলন প্রেমের আন্দোজন, ধর্মের 



চর দেশবদ্ধু 

জআান্দোলন। এ ইংয়াঁজী রাজনীতি-প্রন্থতত নয়। গান্ধীজি বলেছেন, 

সত্যাগ্রহী একজন নিষ্ছিয় প্রতিরোধকারী। সে জানে আইন সমাজের 
কল্যাণের জন্ত । কিন্তু দে এও জানে যে, কখনে। কখনো এমন আইন রচিত 
হতে পারে ঘ1 ন্তায়সঙ্গত নয় এবং যা মান্ত কর! অসম্মানজনক | তেমন 

আইনের বিরুদ্ধে প্রকাস্তে শাস্তভাবে দীড়ান কর্তব্য। রৌলট আইন তেমনি 
একটি আইন ।' 

তীর এই বক্তৃতায় ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীর অভ্যদয়ের প্রথম 
শঙ্খধবনি শোন] গিয়েছিল । চম্পাঁরণ সত্যাগ্রহের সময়ে চিত্বরপ্ীন 

গান্ধীর প্রত্তি অথবা তার রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি এতথখানি 

আকৃষ্ট হয় নি, এখন যেমন তিনি হছলেন। অবশ্য এই সত্যা গ্রহ 

আন্দোলনও হ্ষণস্থায়ী হয়েছিল, তথাপি ভারতের আগামী দিনের 

ছুই মহান্ নেতাকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য সেদিন 

বোধ হয় এর প্রয়োজন ছিল। তবে নাগপুর কংগ্রেস অনুষ্ঠিত 
না হওয়া পর্যন্ত কেউ কাউকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। 

রৌলট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার আরো গৃ় কারণ ছিল। 
শালকের সদিচ্ছার উপর গান্ধী সেদিন বিশ্বাস হারিয়েছিলেন | তিনি 

যে যুদ্ধের সময়ে বিনাশর্তে ইংরেজের যুদ্ধপ্রয়াসকে সমর্থন করেছিলেন 

কিন্তু তার পুরস্কার কি এই দমনমূলক আইন? তার এই স্বগ্নভঙ্গের 
ফলেই গান্ধী সমগ্র দেশে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করার কথা ঘোষণ! 

করেন। 

৬ই এপ্রিল, রবিবার । 

সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হলে। | 

1 ভারতবর্ষ গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিল। জর্বত্রই 

দা উপবাস, প্রার্থনা, হরতাল ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের রূপ 
নিয়েছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন কংগ্রেসের 

সংগঠন বলতে বিশেষ কিছু ছিল না, তথাপি আরস্ত হওয়ার চঙ্গে 

সে এই আন্দোলন জাশ্চর্যভাবেই জাতির প্রাণে একট! প্রবল 
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উন্মাদনার স্যষ্টি করেছিল । নির্দিষ্ট দিনে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে 

গিয়েছিল এবং স্বত্র এক অভূতপূর্ব হরতাল প্রতিপালিত হয়। 
সুদূর গ্রামেও কৃষক তার হলচালনা! থেকে বিরত ছিল। 
সংবাদপত্রে সে-সব ববরণ পাঠ করে বড়লাট যারপরনাই বিস্মিত 

হলেন। রাজধানী দিল্লীতেই সত্যাগ্রহের সফলতা চূড়ানস্ততাবে দেখা 
গিয়েছিল, যদিও এখানে কিছু গোলমাল হয়েছিল যার ফলে 

পুলিশকে গুলিচালনা করতে হয়। 

হঠাৎ ঘটনাস্রোত অন্যদিকে মোড় নিল। 

দিলীতে শোভাযাত্রাকারী জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয় 

এবং বহুলোক হতাহত হয়। কলকাতা, অমৃতসর, বোম্বাই ও 

আমেদাবাদেও বিক্ষুব্ধ শোভাষাত্রাকারীদের ওপর গুলি চলে 
গান্ধী স্বভাবতঃই বিব্রতবোধ করলেন। পাঞ্জাব ও দিল্লীর অবস্থ! 

শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি বোম্বাই থেকে দিল্লীর পথে 

যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি আটক হন এবং তকে 

একরকম জোর করেই বোস্বাইয়ে ফিরিয়ে আনা হয় (৯ই এপ্রিল )। 

সার! দেশে রাষ্ট্র হলো গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে । সে সংবাদ 
যেন বিস্ফোরণের কাজ করল-_দেশবাসী ক্রোধে ফেটে পড়ল। 

আন্দোলন তখন সম্পূর্ণভাবে জনতার হাতে চলে গেল। পুলিশের 
দমননীতি তাদের উত্তেজনায় ইন্ধন যোগাল। 

আন্দোলন চুড়াস্ত আকার ধারণ করল পাঞ্জাবে। ১০ই এপ্রিল 
সকালে অমৃতসরে পাঞ্জাবের ছু'জন জনপ্রিয় নেতাকে_ ডাঃ কিচলু ও 
ডাঃ সত্যপাল-_ গ্রেপ্তার করে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে অস্তরীণ করা 

হয়। মুহুর্তে সংবাদট। ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে। বিক্ষুব্ধ জনতা 
ম্যাজিস্টেটের আবানস্থল ঘেরাও করে নেতাদের মুক্তি দাবী করল । 

গুলিবর্ধণের ভেতর দিয়ে তারা পেল তার জবাব। ফলে জনতা 

আরে! ক্রুদ্ধ, আরে! অসংযত হয়ে ওঠে। অমৃতদর, কাস্ুর ও 
গুজরানওয়ালায় পুলিশের সঙ্গে জনতার বাধে তুমুল সংর্ঘষ। স্তার 
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মাইকেল ও ডায়ার তখন পাঞ্জাবের গভর্ণর । তিনি কঠোরহস্তে 

এই আন্দোলন দমনে বদ্ধপরিকর হন। সরকারের দমননীতি তাঁর 

সমস্ত নৃশংসতা নিয়ে এবার আত্মপ্রকাশ করতে উদ্ভত হয়। ১৭ই 

এপ্রিল সমগ্র পাঞ্জাবে ঘোষিত হলে। সামরিক আইন। প্রায় সঙ্গে 

সঙ্গেই সেখানকার সমস্ত সংবাদ প্রেরণ ও প্রকাঁশ নিবিদ্ধ হয়__নেমে 

আসে কৃষ্ণ যবনিক। পঞ্চনদের বুকে । ভারতবর্ষের মানচিত্রে তখন 
কিছুদিনের জন্ত পাঞ্জাবের কোন অস্তিত্ব ছিল না বললেই হয়।। 

দিল্লী, বোম্বাই ও পাঞ্জাবের এই বিস্ফোরক অবস্থায়, গান্ধী 

গতীরভাবে চিস্তা করলেন, এখন কি করা যায়? “হিংসাত্বক 
কার্ষের ফলে এখন যে অবস্থার উদ্ভব হায়ছেঃ তাতে আমাদের 

নিজেদের বিরুদ্ধেই সত্যাগ্রহ কর। উচিত”_ এই সিদ্ধান্তে তিনি 

উপনীত হলেন । কিন্তু আন্দোলন তখন জনতার হাতে । এর পরের 

ঘটনা জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। বৈশাখের 

নববর্ষের দিন (১৩ই এপ্রিল) যে পৈশাচিক বর্বরতা) জেনারেল 

ও? ডায়ারের নেতৃত্বে সৌদন অমৃতসরে অনুষ্টিত হয়েছিল, পৌনে ছুশে। 
বছরের ইংরেজ শাসনকালে এদেশে তেমন বেদনাদায়ক ঘটনা বুঝি 
আর কখনো ঘটে নি। সে ইতিহাস সুপরিচিত এবং এখানে তার 
বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। শুধু এইটুকু 

বললেই যথেষ্ট হবে যে,জালিয়ানওয়ালাবাগ ভারতে ইংরেজ রাজত্বের 
কলঙ্ক হয়ে আছে। 

আরম্ভ হওয়ার পর পাঁচ দিনের মধ্যেই আন্দোলন বন্ধ হয়ে 

গেল। গান্ধী বুঝলেন ( অবশ্য রবীন্দ্রনাথের চিঠি পাওয়ার পর) 
“লোকের মনকে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষত না করে, এভাবে অহিংদ 

প্রতিরোধের আন্দোলন নিক্ষল__পদে পদে অনর্থের ও সমস্যার স্যটি 

হবে।, এখানে উল্লেখ্য যে, পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডে মর্মাহত হয়ে তার 
প্রতিবাদ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ সেদিন শাসকের দেওয়া মানের মুকুট 
'নাইট' উপাধি ছুঁড়ে ফেলে যে সাহস দেখিয়েছিলেন, আমাদের মুভি 
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সংগ্রামের স্বদীর্ঘ ইতিহাসে তেমন সাহস খুব কম নেতাই দেখাতে 

পেরেছেন। সেদিনের সেই ঘোর দুর্যোগের অন্ধকারে দেশবাসীর 
সমস্ত অপমান ও লাঞ্থনার কালিম! সবটুকুই কবি যেন একাই 
ছু'হাতে মেখেছেন। এই একটিমাত্র প্রতিবাদের মাধ্যমে সমগ্র 
জাতি যেন বিশ্বের দরবারে বিচার ও প্রতিবার চেয়েছে। শুধু 
কি তাই? কবির এই একটিমাত্র নির্ভীক আচরণের ফলে সমগ্র 
জাতি যেন তার হৃত আত্মলম্মান ফিরে পেয়েছিল পেয়েছিল 

সেই সাহস আর বিশ্বাস সেদিন যার প্রয়োজন ছিল। 

আর অন্থদিকে পাঞ্জাবের এই বিয়োগাস্ত ঘটনায় সত্যাগ্রহ 

আন্দোলনের নেতার মনে কিরকম ভাবের সঞ্চার হয়েছিল? গান্ধীর 

প্রধান জীবনীক'র টেওুলকর এই সময়কার যে-সব বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করেছেন তাতে দেখা যায় যে,গান্ধী এইসব ঘটনায় ইংরেজ-সরকারের 

অত্যাচার অপেক্ষা দেশের জনসাধারণের হিংসাত্মক ও বিশৃঙ্খল কার্- 

কলাপের জন্তই যেন বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আন্দোলন তো গ্রত্যাহৃত 
হলোই, পরস্ত সেই সঙ্গে আত্মসমালোচন। ও ঘটনাবলীর পর্যালোচন! 

করেতিনি ইংরেজের কোন দোষ দেখতে পেলেন না_বরং এই 

অরাজকতা দমনে সত্যাগ্রহীকে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবার 

জন্য উপদেশ দিলেন । প্রকারাস্তরে তাঁর স্বদেশবাসীই সেদিন তিরস্কৃত 

হয়েছিল গান্ধীর কাছে। তার এই বিসদৃশ আচরণ বিচাধ। 
বিচার্য আরো৷ একটি কারণে । গান্ধীর আত্মসমালোচনার সুযোগ 

নিয়ে চেমস্ফোর্ডের গভর্ণমেণ্ট কিভাবে দেশবাসীর সংগ্রামের 

আগ্রহ ও তাদের নৈতিক মনোবলকে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন, 
সে-সব ইতিহাস সুপরিচিত। তার সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে 

একটি “হিমালয় সদৃশ ভুল এই বলে প্রকাশে ঘোষণ। 
করার পরে সেই দারুণ হদ্দিনে দেশবানী তাদের নেতার হাতে 

এইভাবে ভর্খদনা ও তিরস্কার লাভ করার ফল এই দাড়াল 

যে, তারা আপাততঃ অনেকখানি ভ্রিয়মীণ ও. হতাশ হয়ে গেল। 



৭৪ দ্বেশবন্ধু 

পাঞ্জাবের মর্মস্তদ ঘটনায় গান্ধী যে বিন্দুমাত্র বিচলিতবোধ করেন 
নি তার প্রমাণ তার নিজের মুখের সেই কথা--“এই অবস্থা আমি 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে বিব্রত করতে চাই না। এই কথা তিনি 

বলেছিলেন এগুজ সাহেবকে যখন রবীন্দ্রনাথ তাকে গান্ধীর কাছে 

পাঠিয়েছিলেন সরকারী আদেশ অমান্ত করে অূতসর যাওয়ার 

প্রস্তাব করে। মোটকথা পাঞ্জাবের হুঃখের তাপ যখন কবির বুকের 

পাঁজর গুড়িয়ে দিয়েছিল, তখন সেই পৈশাচিক দলনদী তির সম্মুখে 

আন্দোলনের নেতা আত্মসমর্পণ করে নিরস্ত হলেন এবং প্রচণ্ড 
উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। 

আসল কথা, আন্দোলন যখন ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে একটা 

সংঘবদ্ধ বিপ্লবের রূপ নিতে উদ্ধত হলো, গান্ধী তখন রীতিমতো শঙ্কিত 

হলেন। একজন বিশিষ্ট এতিহাসিকের মতে £ 4921101 £0০0% 

৪12) 2 01002 51608000 ড10101, ৪3 06৮10901106. 
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আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার মাত্র কয়েকদিন পরে তা বদ্ধ করে 

দেওয়ার কারণ হিসাবে গান্ধী অবশ্য একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন ষে, 

সত্যাগ্রহীর পক্ষে সরকারকে বিব্রত কর! কখনই উচিত নয়। কিন্ত 

তার নিজের রচিত সত্যাগ্রহের শপথ-বাক্য আর এই বিবৃতি পরস্পর- 
বিরুদ্ধ বললেই হয়। 

চিত্বরগজন কিন্তু এইভাবে আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে 

ছিলেন না। মৈমনসিংহে অনুষ্ঠিত বঙীয় প্রাদেশিক সন্মিলনীতে 

( মে, ১৯১৯) তিনি সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব আনেন ও বিষয়- 

নির্বাচনী কমিটি দ্বার তিনি সেটি পাস করিয়ে নেন। এই 

সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেছিলেন চট্টগ্রামের ব্ষাঁয়ান জননায়ক 
যাত্রামোহন সেনগ্প্ত। প্রকাম্ঠ অধিবেশনে তার সত্যাগ্রহ প্রস্তাব 

* 17006617020 : 78109 109৮৮, 



দেশবন্ধু ণ 

গৃহীত হয় নি। কথিত আছে, এই সময়ে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, 
প্ররকম রেজোলিউসন তে। গত ত্রিশ বছর ধরে পাস হয়ে আসছে, 

এতে কিছু হবে না। একটা কিছু করতে হবে। সত্যাগ্রহ 

আন্দোলন সেই একটা কিছু করার সুযোগ নিয়ে এলে। বটে, কিন্ত 

লেট! যে এমনভাবে এত শরীন্র বন্ধ হয়ে যাবে, এট তার ধারণার 
বাইরে ছিল। সত্যাগ্রহ করে চিত্বরঞ্জন জেলে যাওয়ার জন্য 

প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিস্তু তুই-একজন ভিন্ন আর কেউ তাকে সমর্থন 

করেন নি। মৈমনসিংহ থেকে কলকাতায় ফিরে তিনি নিখিল ভারত 

কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে যোগদান করবার জন্য বোম্বাই যাত্র! 
করেন। 

ভারত-মরকার তখন পাঞ্জাবের ঘটনাবলী তদস্ত করবার জন্য 

'হাণ্টার কমিশন” নামে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেছেন। 

গ্রেস থেকে এ কমিশন বঙ্জিত হয় এবং গান্ধীকে সভাপতি করে 

একটি পুথক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জীন, 

ডক্টর জয়াকর ও আব্বাস তায়েবজী__এই কয়জন ছিলেন কংগ্রেস 
তদস্ত কমিটির সভ্য। চিত্তরঞ্জন তদন্ত-কার্ষে মন ঢেলে দিলেন 

এবং নিজের আধিক ক্ষতি স্বীকার করে দীর্ঘকাল তিনি এই 

কার্ধব্যাপদেশে লাহোরে অবস্থান করেছিলেন । গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন 

__এই ছু'জন নেতা এই প্রথম পরস্পরের সান্নিধ্যে আসেন । তদস্ত 

কার্ষে চিত্তরঞ্জন যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা দেখে গান্ধী 

ও কমিটির অন্যান্ত সদস্যগণ মুগ্ধ হন । এই তদস্ত-কার্ধ চলেছিল 
সাড়ে তিনমাস কাল। এই সময়ে চিত্তরঞ্জন নিজের পকেট থেকে 

খরচ করেছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। তার এই সময়কার 

দৈনন্দিন জীবনের ধরন-ধারণ দেখে গান্ধশী বলেছেন যে, “দেশবন্ধু 
থাকতেন রাজার হালে ।, বস্তুতঃ, কংগ্রেন তদস্ত কমিটির সমগ্র 

বায়ভারট। সেদিন এক! চিত্বরপ্রনই বহন করেছিলেন । 

চিত্তরঞ্জন তার সমস্ত প্রতিভা ও শ্রম নিয়োগ করেছিলেন গুরুত্ব 



তি দেশবন্ধু 

পূর্ণ এই ত্য্ত-কার্ষে। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড 
সম্পকিত যাবতীয় সাক্ষা-প্রমীণের বিশ্লেষণে তিনি যেমন অসাধারণ 
নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমন অপূর্ব যুক্তিজালের সঙ্গে 
সামরিক আইনের প্রয়োগ যে অন্তায় হয়েছিল তাঁও উদঘাটন করে 

দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা যে, এই তদন্ত-কার্ধে তিনি সকল 
বিষয়ে গান্ধীর নঙ্ষে একমত হতে না পারলেও মেজরিটির সিদ্ধান্ত 

মেনে নিয়েছিলেন। কংগ্রেস তদন্ত কমিটির রিপোর্টটি খুবই মূল্যবান। 
চেমস্ফোডে র পদত্যাগ, জেনারেল ডায়ারের পদচ্যুতি ও'বিচার, 
রৌলট আইন প্রত্যাহার ও সামরিক আইনে প্রদত্ত জরিমান। প্রত্যর্পণ 

_ রিপোর্টে বিশেষভাবে এই কয়টি বিষয় দাবী করা হয়। বলা 

বাহুল্য, ভারত-মরকার এই রিপোর্ট অগ্রাহ্া করেন এবং পক্ষান্তরে 

হাণ্টার কমিশনের রিপোর্ট যথাক্রমে ভারত-সরকার ও বিলাতে 
ভারতসচিব কর্তৃক গৃহীত হয়। 



॥ বোলে ॥ 

দেশব্যাপী এক বিক্ষুন্ধ ও অশাস্তিময় পরিবেশেই ১৯১৯-এর 
২৪শে ডিসেম্বর সম্রাটের সম্মতিক্রমে প্রবতিত হলে! নতুন ভারত- 
শাসন আইন (006 05107102106 0 17019 4১০০ 1919 ) এবং 

সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এক নতুন পদক্ষেপ 
করল।| ভারতসচিব মণ্টেগ্ড ভারতবাসীর উদ্দেশে এই মর্মে এক 

আবেদন জানালেন যে, তার যেন এই নতুন শাসনব্যবস্থা গ্রহণ 

করেন। তিনি আরো আশ্বাম দিলেন যে, উপযুক্ত পরিবেশ স্থহ্ি 
করার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তিপ্রদান কর! 
হবে। 

এই পটভূমিকাতেই অমৃতদর কংগ্রেস। 

নতুন ভারত-শীদন আইন প্রবত্তিত হওয়ার অন্নদিনের মধ্যেই 
নিরস্ত্র ভারতবাসীর রক্তে রঞ্জিত, ডায়ারী হত্যাকাণ্ডের সেই মর্মস্তদ 
স্মৃতিবিমণ্ডিত অমৃতসরেই কংগ্রেসের ৩৪তম অধিবেশনের 

আয়োজন হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য 

প্রথমে টিলকের নাম প্রস্তাবিত হয়, কিন্তু তিনি সম্মত হন না। 

তখন মতিলাল নেহরুকে অমতসর কংগ্রেমের সভাপতি নিবাচন কর! 

হয় আর অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে নিবাঁচিত হন 

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ | কারে। প্রতি অশ্রদ্ধ। প্রকাশ না করেও আমরা 

বলতে পারি যে, কংগ্রেসের নেত। হিসাবে আমরা অনেককেই 

পেয়েছি, কিন্তু টিলকের মতো! বা মদনমোহন মালব্যের মতো বোধ 
হয় আর কাউকে পাই নি। এদের উভয়ের নেতৃত্বের মধ্যে যে নিটোল 

সম্পুর্ণত। ( 71;01217635 ) পরিলক্ষিত হয়, তা আর কারো মধ্যে 

দেখা যায় নি। জাতির ছূর্ভাগ্য, সেই লোকমান্ত টিলক ( কংগ্রেসের 

সঙ্গে যিনি ১৮৮৯ সাল থেকে যুক্ত ছিলেন ) কংগ্রেসের সভাপতির 



৮ দেশবন্ধু 

পদে কখনো নির্বাচিত হন নি। এজজস্ত দেশবন্থুর মনে একটা 
বিশেষ ক্ষোভ ছিল বলে জান। যায়। “ওর! লোকমান্যকে কখনো 

একবার প্রনিডেন্ট করল না, এটা কংগ্রেসের পক্ষে অগৌরবের কথা? 
"এই কথা তিনি তার অন্তরঙ্গ সহকমদের কাছে প্রারই বলতেন। 

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যেমন, এর শাসনতান্ত্রিক 

ইতিহাসেও তেমনি কংগ্রেসের অস্বতসর অধিবেশনের গুরুত্ব অনেক 

দিক দিয়েই ছিল। তাই শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক যুগসন্ধিক্ষণে 

অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনটির প্রতি ভারতবাসীর যেমন শাসকবর্গেরও 

তেমনি বিশেষ দৃষ্টি নিবন্ধ হয়েছিল। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে: নতুন 
ভারত-শাসন অধীন সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, সেজন্য ব্রিটিশ 

পার্লামেট তথা ভারতসচিবের উদ্বেগ বড় কম ছিল না। 

অধিবেশনের কিছু পূর্বেই রাজকীয় ঘোষণায় মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড 
শাসন-সংক্কীর যথারীতি অনুমোদন কর] হয় ও কারারুদ্ধ নেতাদের 

মুক্তি দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, শাসকবর্গ এবার 
তখন থেকেই যেন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, কংগ্রেসের 

নেতৃত্ব এবার গান্ধীর হাতে আসবে । মডারেটর যদিও নতুন রিফর্ম 
গ্রহণের অন্ুকুলেই মত প্রকাশ করেছিলেন এবং তারা নতুন রিফর্ম 
পরীক্ষা করতেও সম্মত ছিলেন তথাপি ত্তারা তো৷ সংখ্যালঘিষ্ট, 
তাছাড়। জনসাধারণের উপর তাদের প্রভাব বলতে তখন বিশেষ 

কিছু ছিল না। এমন অবস্থায় কংগ্রেস তথা গান্ধীর উপরেই 

শাসকগো্ঠীকে ভরস। করতে হলে। । 

কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় সকলেই এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, 

যথা-__টিলক, বিপিনচন্দ্র, মালব্য, গান্ধী, চিত্বরঞ্জন এবং সম্ভকারাযুক্ত 
আলি ভ্রাতৃদ্বয়, ডাঃ কিচলু, সত্যপাল, লালা হরকিষণলাল, পণ্ডিত 

রামভুজ দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। গুরুত্বপূর্ণ এই অধিবেশনে 

মডারেট নেতাদের উপস্থিত বাঞ্ছনীয় মনে করলেন মতিলাল নেহরু 
এবং নির্বাচিত সভাপতি হিসাবে তিনি তাদের উদ্দেশে আহ্যান 



দেশ বন্ধু ৭) 

জানালেন এই মর্মস্পর্শী ভাষায় ; ৮06 12068601687 ০01 

0196 0018)810 08115 0০ ৮০ 00 00106 08০]. মডারেটর! কিন্তু 

এই আবেদনে সাড়া দিলেন না, কাঁরণ তারা ইতিপূর্েই নতুন 
শাসন"সংস্কীর নিয়ে কাজ করবেন সিদ্ধান্ত করেছেন। নতুন রিফর্ম 

আইন গৃহীত হবে কিনা_এইটাই ছিল অম্বতসর কংগ্রেসের সামনে 
প্রধান প্রশ্ন । গান্ধীর বিবেচনায় রিফর্ম গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল 

এবং তিনি এই বিবয়ে তার অভিমত প্রকাশ করে লিখলেন £ 

এ. আ০1০01006 022 ২0581 00001910800] 81210017017) 

006 25521) 00 02 0305%91000021)6 0: 17019 4806 1919, 

6 1২০101005 4১০0০000120 ৬101) 002 01001279610) 15 

81) 62119695001 6106 11206120101] 01 00603010517 020016 00 

00 15006 00 115019. 2170 16 0021) 00 11005. 5150101018 

01 0086 50016. 09 005 00616101615 006 69 50191606 

07০ 17২০:1017005 60 081701105 011001517 0400 560016 00] 

0111615 00 0110 50 95 €0 10091.6 01061) 2. 51000255.% 

চিত্তরঞ্জন এর বিরোধিতা করে বিষয়-নিবাচনী সভায় একটি 

প্রস্তাব উত্থাপন করলেন । সেই প্রস্তাবে বলা হলো "06 
[:6101705 216 11790200862) 010520151900015 2100 015- 

80000110175 এবং আরে বল। হলে। যে, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতি 

অনুসারে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তন করার জঙ্ 

ব্রিটিশ পার্লামেপ্ট যেন অবিলম্বে ব্যবস্থা! করেন। টিলক ও বিপিনচন্ত্র 
এই প্রস্তাব সমর্থন করেন ও বিষয়-নিধাচনী সভায় উহা গৃহীত হয়। 
অমৃতসর কংগ্রেসে যে মূল প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়েছিল সেটি রচনা 
করেন চিত্বরঞ্জন স্বয়ং। তিনটি অনুচ্ছেদ-সম্বলিত সেই প্রস্তাবটি 

এই: 

..0005€ 005 00135555 1616619665 15 46018180012 

৯ 10877017508 : 109৫. 1১ 1919 
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89561701015 6০ 006 ০000215. 2,700 0215 0106553 

80116155 0০ 006 [25010001 7095560. ৪6 11০ 1061101 
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0011)101) 0386 00০ 1২6:101005 4১০6 15 11780200906) 01052619 - 

9০605 200. 0158000170008, 3.0010580 0015 ০0108599 

£010561 01265 01396 78111901676 90010 0৪15 62105 

56505 100 5968101151 £01] [২951002511015 ৪ 

11) 17018 11 82000109102 110) €)9:00001016 0 9617 

(03০0৮171761, 

এই অপুর মুসাবিদাটির ছত্রে ছত্রে যেন আভাসিত হয়েছে 
চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্ব-প্রতিভা। বোঝ। গেল, এইবার তিনি দুর্দমনীয় 

তেজে কংগ্রেসে প্রবেশ করলেন এবং স্বীয় মতবাদ নিয়ে কংগ্রেস- 

মণ্ডপে সুদৃঢ় পর্বতের মত দাড়ালেন। তার উপস্থিতি এবারে লোকে 

. যেমন করে অনুভব করল এমন বুঝি আগে কখনো করে নি। 

পাঞ্জাবের নৃশংস ঘটনাবলী, রৌলট আইন, গ্রহণের অনুপযুক্ত নতুন. 

শালন-সংস্কার--এই তিনটি বিষয়ই তার ভাবপ্রবণ চিত্তে যে তুমুল 
আলোড়ন জাগিয়েছিল তা সহজেই অনুমেয় । স্বাদেশিকতা৷ তাকে 
চঞ্চল করে তুলেছিল। বুঝলেন এবার ভারতের রাজনৈতিক 

দৃষ্ঠাপট পরিবতিত হওয়ার দিন সমাগত। ইতিহাসের দিগন্তে যেন 

তারই ইঙিত। আকাশে-বাতাসে ও জনচিত্তে একট! নতুন উন্মাদনা 

পু্জীভৃত। এবার ঝড় উঠবেই--নতুনের কেতন উড়বেই। একে 

বাধা দেওয়া যাবে ন! কিছুতেই । এইবার তিনি মনে মনে সংকল্প 
করলেন-__সবন্ধ ত্যাগ করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন । 
তার অস্থতসর কংগ্রেসে যোগদান ও এর মূল প্রস্তাব রচনায় এবং 
উত্বাপনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ থেকেই বুঝা! গিয়েছিল যে, তবিষ্যাতে- 
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দেশের কাজে সম্পূর্ণভাবে যে তিনি জীবন উৎসর্গ বিরান: 
ছিল তারই শুভযাত্র। 

প্রস্তাবের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। চিত্তরঞ্জনের মূল রস্ার উপরে 
গান্ধী একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন । তাতে “নৈরাশ্য- 
জনক” শব্দটি বর্জন করে বল! হলো £ ৮09 007050555 759 

10591] €0 15510179 60 015 96176176175 17) 005 [২05৪1 

[0০121096100 2170 003 00৪6 5090 002 20619011065 2120. 

22 020016 ৮7111 ০0-002806 50 10 0] 00০ [২০:011705 ৪5 

00 95906 00০ 22]% 2562101151)102170 01 011 7২251001751016 

9০৮০]:1721) গান্ধীর সংশোধনী প্রস্তাবে ভারতসচিব মন্টেগুর 

প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কথাও ছিল। টিলকের অভিমত অবশ্য ছিল 

এই ছুয়ের মাঝামীঝি। মূল প্রস্তাবে বণিত শাসন-সংস্কার সম্পূর্ণ 
বর্জন করার পক্ষে তিনি যেমন ছিলেন না, তেমনি গান্ধীর সম্পূর্ণ 
সহযোগিতার স্বপক্ষেও তিনি ছিলেন না। তার কথা ছিল: 

:5001851%6 ০0-00679801010” এবং হোমরুল লীগের পক্ষ থেকে 

বড়লাট ও ভারতসচিবের মারফত তারযোগে সেই কথা-ই তিনি 

ইঈংলগ্ডে সম্রাটকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ সহকারে পুধাহেই জানিয়ে 

দিয়েছিলেন । 
টিলকের এই তারবার্তার সংবাদ যখন সংবাদপত্রের বিবরণে 

জানা গেল তখন জাতীয়তাবাদী দলে দেখা দিল তুমুল চাঞ্চল্য । 
গ্রেসের অধিবেশনের ঠিক একদিন আগে চিত্তরঞ্জন কলকাত। 

থেকে সদলে অমৃতসরে এসে পৌছলেন । এসেই তিনি প্রকাশ্টে 
ঘোষণ। করলেন, 'লোকমান্ত যখন সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত 

করেছেন, আমি তাকে বাধা দিতে বাধ্য । স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তখন 

সকলকে অনুরোধ করলেন যে, তারা যেন অধৈর্যভাবে কোন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ ন! করেন এবং এই বিষয়ে লোকমান্তের অভিমত তার 
মুখে শুনে তবেই যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মধ্যপন্থী টিলক 

ঙ 



নি দেশবদ্ধু 

উভয় সংকটে পড়লেন, সংস্কার-বিরোধী ও সংস্কার-সমর্থক-__এই 

ছু দলের কাছেই তাকে তার %5%১02)51% ০0-011861012-এর 

ফরমুলাটি বুঝিয়ে দিতে হলো) টিলকের বক্তব্য শেষ হলে গান্ধী 
উঠলেন ও তিনি তার বক্তব্য রাখলেন এইভাবে £ "গ্রহণ বা বর্জন 

যেটাই আমর। করি না কেন, সে কথাটা সত্য করে, স্পষ্ট করে 

দেশের লোককে বল! উচিত । কিন্তু গ্রহণ ও বর্জনের প্রশ্নে আমি 

শুধু এইটুকু নিবেদন করব যে, ভারতীয় সংস্কৃতি আমাদের এই 

শিক্ষাই দেয় যে, যেখানে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত সেখানে বিশ্বাস 
কর! কতব্য ॥ 

টিলকের পারস্পরিক সহযোগিত৷ চিত্তরগ্জন 'একেবারে অপছন্দ 

কবেন নি। কারণ এই প্রসঙ্গে অমুতসর কংগ্রেসেই এক বক্তৃতায় 

িনি বলেছিলেন $  %0০09-0906196107 5101): 139055821% 

০ 2091306 00]: ০210056১070 05000001013 1০] 01520 15 

10606559া 0 ৪0%81506 001 08056. তিনি স্বয়ং এই 

নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। 

তর্কবিতর্কের পর বিষয়-নিবাচনী সভার সামনে প্রশ্ন দাড়াল : 

মূল প্রস্তাবটির বয়ান তাহলে কি রকম হবে? বেশাস্ত, টিলক ও 

গন্ধী--তিনজনে তিন রকম বয়ান রাখলেন । কৃতজ্ঞত। প্রকাশের 

সঙ্গে যাতে জাতির মর্যাদা ক্ষুপ্ন না হয়, সেইভাবে প্রস্তাবের বয়ান 

হওয়া উচিত-_-এই ছিল অধিকাংশের অভিমত । এই নিরিখে 

বিচার করে দেখা গেল যে, শেষ পর্যন্ত টিলকের বয়ানটিই 
গ্রহণযোগ্য, কারণ 11185 12501006101 জা23 ৪. 051006 

00101011)91001 0£:£1902 10]) 01611, 10)6110ড৮০0 09৮ ৪ 

16250108016 63001655101 01 £19060006.% 

চিত্তরঞ্জন কিন্তু গান্ধীর সংশোধনী প্রস্তাবে বিশেষ ক্ষুপ্ন হলেন (তার 
নিজের কথা £ পু ৪5 2 5016 016 ০1170 00%72.) ও এর প্রবল 

%্:1:076 01 7, 3.7: 10. 5. &609155 
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বিরোধিতা করেন। তার বিবেচনায় কংগ্রেসের পক্ষে এই শাসন-সংস্কার 

সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তার পরিবর্তে একট। নতুন ভারত-শালন 
আইন দাবী করাই উচিত ও সঙ্গত। টিলক চিত্বরঞ্জনের এই 
মত সমর্থন করেছিলেন বলে জানা যায়। গান্ধীকে সমর্থন 

করলেন মদনমোহন মালব্য ও মহম্মদ আলি জিন্না। পুরো ছ'দিন 
ধরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলো । শেষ পর্যস্ত নেতৃবর্গ একট! 
আপোষে এলেন । মূল প্রস্তাবের অন্তর্গত 0905ণু086) 01092615- 

£806015 8190 01591000100 এই বিশেষণ তিনটি বজায় রেখে 

বলা হলো যে, বতদিন পর্যন্ত পূর্ণ দায়িতশীল শাসনব্যবস্থা প্রবতিত 
না হচ্ছে কংগ্রেস যতদূর সম্ভব পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের 
আশায় ততদিন এই শাসন-সংস্কার মেনে নিয়ে সেইমত কাজ করবে 

এবং এজন্য এই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মাননীয় ই. এস. মন্টেগুকে 

রিফর্মস্ সংক্রান্ত তার পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা 

হচ্ছে |? 

এই প্রসঙ্গে গান্ধী তার আত্মজীবনীতে ষে বিবরণ লিপিবদ্ধ 

চরেছেন অনুসন্ধিতস্থ পাঠক তা। পাঠ করে দেখতে পারবেন। তবে 

নরপেক্ষতাবে বলতে গেলে, অম্ুতনর কংগ্রেসে গান্ধী ও 

চন্তরঞ্জন উভয়েই জয়লাভ করেছিলেন। এই অধিবেশনেই টিলককে 

শষবারের মতো! দেখা গেল এবং বিষয়-নিবাচনী সভায় 

[ুপ প্রস্তাবের আলোচন। প্রসঙ্গে গান্ধী যখন সত্যের দোহাই 
চ্ছলেন, এবং বার বার বলছিলেন যে ভারতের রাজনীতি 

ত্যভিত্তিক হওয়া দরকার, তখন লোকমান্ত টিলক গান্ধীর দিকে 
ককিয়ে এই মন্তব্যটি করেছিলেন £ 4৬ 10600! ঢেচিট। 1785 

০01806 17) 00116105,% তারতবর্ষের সমকালীন রাজনৈতিক 

তিহাসের গতি-প্রকৃতি যারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন 
ধবা আলোচনা করেছেন তার। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, গান্ধী 
00770707197 2 62570087508. 800588% 
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ও টিলক উভয়ের উক্তিই ঠিক। রাজনীতিতে সময় বিশেষে সত্যের 

প্রয়োজন হয়, আবার সময় বিশেষে হয়না _কৌটিল্যের এই উক্তিটি 

এই প্রসঙ্গে ম্মর্ভব্য ৷ 

এই সময়ে খিলাফতের প্রশ্নটি গান্ধীকে বিশেষভাবে উদ্ধিগ্ন করে 

তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তুরস্ক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে এবং 
জার্মান ও অগ্রিয়ার পক্ষ নিয়ে সংগ্রাম করেছিল। ভারতের 

মুদলমানগণ যুদ্ধের সময় মিত্রশক্কিকে সমর্থন করেছিল এই আশ্বাসে 

যে, যুদ্ধান্তে তুরস্কের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কিন্ত 
এই আশ্বাস অনুযায়ী কাজ করা তো হয়ই নি বরং যুদ্ধশেষে দেখা 
গেল যে, মিত্রশক্তি তুরস্ককে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে উদ্ভত 
হয়েছেন ; এমন কি রাজধানী কনস্তাস্তিনৌপলকে এশিয়া মহাদেশে 

স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব হয়। মুনলমানদের বহু পবিত্র স্থান 

শরীষ্টানদের অধিকারে চলে যায়। এইসব ঘটনার ফলেই ভারতের 

মুসলমানগণ সেদিন বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়। তাদের এই 
উত্তেজনারই ফলশ্রুতি হলো তারতে খিলাফৎ আন্দোলন । এই 

আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন আলি ভ্রাতৃদ্বয়-_-সৌকত আলি ও মহম্মদ 
আলি, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, হাকিম আজমল খা! এবং 

আরো অনেকে । ১৯২০, ৩০শে মে নিখিল ভারত খিলাফং 

সম্মেলনে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিত। কর! হবে-_এই মর্মে 
একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধী খিলাফৎ সমর্থন করলেন এবং 
তুরস্কের প্রতি যাতে ম্যায় বিচার হয় সেজন্য বড়লাটকে এক 

পত্র লিখলেন। গান্ধীর আবেদন সরাসরি অগ্রাহা হলো । 

ফলে আগুনে আবার নতুন করে ঘ্বৃতাহুতি পড়ল। তখন 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়। এই 
সাব-কমিটি পাঞ্জাবের অনাচার ও তুরস্কের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করার জন্ স্কুল-কলেজ ও আদালত বর্জন করার সুপারিশ 
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করেন। এই সাব-কমিটির সুপারিশের মধ্যে আইনসভ। বর্জনের 

কোন উল্লেখ ছিল না, গান্ধী কিন্তু কংগ্রেসের কার্যস্থচীর মধ্যে 
আদালত বর্জন করার সিদ্ধান্তটিও সন্নিবেশিত করার ইচ্ছ। প্রকাশ 
করলেন । ঠিক হয় যে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচনার জন্ম 

১৯২০ সালের ৪ঠ1 সেপ্ম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশন বসবে । 

এই বিশেষ অধিবেশনের কিছু আগেই (১লা আগসই ) 
বোসম্বাইতে টিলকের মৃত্যু ১৯২০ সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন|। 
ক:গ্রেনের একটি স্তস্ত যেন ভেঙে পড়ল । মৃত্যুশয্যায় লোকমান্তের 
কণ্ঠে উচ্চারিত শেষ কথ! ছিল এই £ 17019 চ1]] 106 01050921 

01016955 9176 6০05 ১18). অর্থাৎ, ন্বরাজ লাত ন৷ হলে তারতের 

উন্নতি নেই ।” মহারাষ্ট্র-কেশরী লৌকমান্য টিলকের রাজনৈতিক 
জাবনের প্রারস্তে ক্তারই কণ্ঠে ভারতবাসী প্রথম শুনেছিল 55/818] 
19 12) 1011001161)6- শ্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার । আজো, 

মৃত্যুর সময়ে তিনি সেই একই কথা৷ বলে বিদায় নিলেন। টিলকের 
এই অস্তিম ইচ্ছাকে সফল করে তুলবার সংকল্প গ্রহণ করেন 

চিত্বরপ্রন। গান্ধী ও মতিলাল টিলকের শবানুগমন করেছিলেন 
এবং শবদেহ বহনকারীদের মধ্যে ছিলেন গান্ধী, সৌকত আলি, 
ভাঃ কিচলু এবং আরে! অনেক নেতা । লক্ষ নেতার সমাবেশে 

উদ্বেলিত চৌপাটির মহাশ্মশানে টিলকের মরদেহ ভম্মীভূত হয়। 
টিলকের মৃত্যুতে গান্ধী তার “ইয়ং ইগ্ডিয়া” পত্রিকায় লিখলেন : 
41,015817021)59 732] (39175901921 11191 15 100 2006, 

10 15 01210516 00 0211652 ০0৫ 17177) 25 0690. 176 ৪5 

30 70170091791 01 002 7001216. 0 1241) ০0: ০00] 00095 

1১80. 006 13010 00. (15610095965 6158৮ 1৬1. 1101810 2 

[7056 0250000, 11396 136 01010913060 £:000. 01700581708 

0৫ 1215 ০0013000818 25 6209-01917525, 102 ছি 
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0150065010109]5 106 1992] 01 1015 090016. 4৯ 51901 

81200176 10761. 1795 81101). [176 01০2 ০0৫ 006 1101 15 

1051)20.".72 106৮৮ 100 2:6116101) 006 109৮2 01 119 

০0131)05, 

এই বীর যোদ্ধার মৃত্যুতে সেদিন ভারতের রাজনীতিতে সত্যিই 
এক বিরাট শুন্যতা নেমে এসেছিল । সে শৃন্যতা আজ পর্যস্ত পূর্ণ 

হয় নি। | 

১৯২০, ৪ঠা সেপ্টেম্বর । 

কলকাতার রাজনৈতিক হাওয়1 খুব উত্তপ্ত । 

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন । 

সভাপতি- পাঞ্রাব-কেশরী লাল লাজপৎ রায়। . দীর্ঘকাল 

দেশে অনুপস্থিত থাকার পর, তিনি তখন সবেমাত্র আমেরিক" 

থেকে ফিরেছেন । অভ্যর্থনা অমিত্তির চেয়ারম্যান__বাংল। 

কংগ্রেসের কর্ণধার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী । পঁয়তাল্লিশ বছর নেতৃত 
করে স্ুরেজ্জনাথ তখন কংগ্রেস থেকে সরে গেছেন । তিনি তখন 

মডারেট । বাংলার নেতা তখন ব্যোমকেশ চক্রবতী। তিনি 

পুরোভাগে আর তার পিছনে বিপিনচন্দ্র পাল ও চিত্বরঞ্রন দাশ । 

এই কংগ্রেসে সব প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গ এসেছিলেন । তাদের 

তত্বাবধানের দায়িত্ব অপিত হয়েছিল বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের উপর 

আমর! যে সময়ের কথা বলছি তখন কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে 

প্রতিনিধি বা “ডেলিগেট? হওয়ার জন্য ফি ধার্য ছিল মাত্র দশ 
টাকা কি দিলেই প্রতিনিধি হওয়া যেত। কংগ্রেসে গান্ধী-যুগের 
আরস্ভ যেমন এখান থেকেই, তেমনি কংগ্রেসের অধিবেশনের 

রূপাস্তরও পরিলক্ষিত হয় এই সময় থেকেই । 

রাজনৈতিক হাওয়। উত্তপ্ত হওয়ার কারণ অসহযোগ প্রস্তাব । 
ভারতের উদীয়মান নেতা মোহনদাস করমর্টাদ গান্ধী এসেছেন 
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অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব নিয়ে । বিপিনচক্্র, ব্যোমকেশ, চিত্তরঞ্জন 

প্রমুখ বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতা ও লাজপৎ রায়__এ'র। সবাই 

ছিলেন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। এরা চাইতেন যে কোন উপায়ে 
ইংরেজ বিভাড়ন, তাতে হিংসা-অহিংসার কথ। উঠবে কেন ? বাংলার 

নেতাদের মধো একমাত্র শ্যামন্ন্দর চক্রুবত্তণ ছিলেন দলছাড়া। 

তিনি গান্ধীর অনহযোগের মধ্যে একটা নতুন ধারার রাজনীতির 
আভাস পেয়েছিলেন । সেদিনের বাংলায় তিনিই ছিলেন প্রথম 

অসহযোগী নেতা এবং এই অমনহযোগের বাণী প্রচারের জন্থা সেদিন 

তিনিই অগ্রণী হয়েছিলেন । কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনের 

পরেই শ্যামন্ুন্দর প্রতিষ্ঠ। করলেন “দি সার্ডেন্ট নামে একখানি নতুন 
ইংরেজী দৈনিক পত্রিক! এবং তিনিই ছিলেন এর সম্পাদক । এই 

পত্রিকা সম্পাদনে শ্যামস্ন্দরের সাংবাদিক ' প্রাততার যেমন একটা 

পরিণতি দেখা গিয়েছিল, তেমনি দেখা গিয়েছিল তার রাজনৈতিক 

দূরদর্িতা ; তিনি বুঝেছিলেন যে, দেশের পরিবিতিত রাজনৈতিক 

অবস্থায় অসহযোগ ভিন্ন আন্দোলনের আর কোন পথ নেই। এই 

কংগ্রেসের আরে! একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল। 'গান্ধীজী কি 

জয়'-_এই ধ্বনিটা এই কংগ্রেসেই প্রথম শোনা গিয়েছিল অবাডালী 

প্রতিনিধিদের মুখে । 

জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকা স্মরণে রেখেও অমৃতসর 
₹খ্রেসে গান্ধী ইংরেজের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার প্রস্তাব আনেন 

আর চিত্তরঞ্জন মেখানে রেখেছিলেন সম্পূর্ণ অসহযোগিতার প্রস্তাব । 

অর্থাৎ একজন চাইলেন ইংরেজ-সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে, 

আর অন্যজন গুরুত্ব আরোপ করতে চাইলেন অসহযোগিতার উপর । 

কিন্তু সেদিন কেই বা! জানত যে, এর মাত্র অল্লকাল পরেই স্বয়ং 

গাঙ্ধীই অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হবেন আর 
তাকে সফল করবার জগ্চ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে গান্ধীর পাশে 

ঈলাড়াবেন চিত্তরঞ্জন । অমুতসর কংগ্রেসে শেষ পর্যস্ত সেটা ঘটেছিল 
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তাকে. চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে, গান্ধীর ঠিক জয়লাভ বজা চলে না; বরং 

এই কথা বললেই প্রকৃত সত্য বল! হয় যে, লোকমান্যের মধ্যস্থতায় 

গান্ধীর মুখরক্ষা, ব্যবস্থায় চিত্তরঞ্জন সম্মত হয়েছিলেন। এখানে 

নেপথা ইতিহাসের একটি কথ! বলব। অমৃতসর কংগ্রেসেই গান্ধী 

স্বসহযোগের কথাটা প্রথম তোলেন অবশ্ট কোন প্রস্তাব আকারে 

নয়, ঘরোয়া বৈঠকে। চিত্তরঞ্জন আপত্তি করেন। বলেন, “এত তাড়াতাড়ি 

কেন? এখানে উল্লেখ কর। দরকার যে, চিত্তরঞ্জন অসহযোগের মূল 
উদ্বোশ্ঠ সম্বন্ধে গান্ধীর সঙ্গে একমত ছিলেন বটে, কিন্তু পথ নিশি ও 
সময় সম্পর্কে তার ভিন্ন মত ছিল। অম্বতসর থেকে প্রত্যাবর্তনের 

পর তার রস রোডের বাড়ির বৈঠকখানায় এই বিষয়ে তখন দিনরাত 

যে পরামর্শ-সভা চলত তাতে তার যে-সব অনুগামী ও সহকর্মী যোগদান 
করতেন তাদের কারে কারো মুখে শুনেছি যে, এই সময়ে চিত্তরঞ্জন 

বলতেন £ এ 2০০০ 1)01)-00-07921:86101) 25 ৪. 79911009] ০০০৫ 

0০901] 1751 ৮10) 006 71811200225 10 016 12068175 ০0: 

৪01316৮1155 16. সেই 2862129 বা উপায়ুটা যে কি হওয়া উচিত, 

সেটা ঠিক হয় নাগপুর কংগ্রেসে । এখানে উল্লেখ্য যে, গান্ধী 
অসহযোগের কথ। সুস্পষ্টভাবে প্রথম ঘোষণা! করেন এলাহাবাদে 

নিখিল ভারত খিলাফৎ সমিতির এক সভায় (১৯২০ ) এবং তারপর 

বিহার প্রাদেশিক কন্ফারেন্স ও গুজরাট প্রাদেশিক কনফারেন্সে ইহা 

আলোচিত হয় ।* 

কধিত আছে, কলকাতার বিশেষ কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন গান্ধীকে 

বলেছিলেন, “পাচ বছর পরে আন্দোলন আরম্ভ করুন, এই সময়টা 

দেশকে প্রস্তত করুন, এর মধ্যে ওর! যদি কিছু না করে তখন 

আমি ঝাপিয়ে পড়ব।, তবে গান্ধী একট। জিনিস ঠিক বুঝেছিলেন 
যে, বাংলা যদি অসহযোগ গ্রহণ না! করে তাহলে ভারতে অসহযোগ 

চলবে না! এবং তিনি আরো বুঝেছিলেন, চিত্তরঞ্জন যদি কর্মক্ষেজে 
ক 1549870655807% : 35160095590 
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অবতীর্ণ না হন, তবে বাংলায় কোন ফলোদয় হবে না। সুতরাং দেখ! 

যাচ্ছে, আসন্প এই বিরাট আন্দোলন সেদিন একটিমাত্র মানুষের 

হ্যা কি না-র উপর নির্ভর করছিল । তিনি চিত্বরঞ্জনদাশ । অসহযোগ 

সম্পর্কে তার নিজের ও সমাগত প্রতিনিধিগণের মতের আদান- 

প্রদানের ফলে এই সিদ্ধান্তই স্থির হয় যে, চিত্তরঞ্জন গান্ধীর প্রস্তাবের 

বিরোধিতা করবেন এবং এই সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই কংগ্রেসে 

উপস্থাপিত করবেন। এ বিষয়ে তিনিই. সেইদিন ছিলেন বাংলার 

প্রধান মুখপাত্র এবং সকলের মনে এই ধারণ জন্মাল যে তারই 
মতের উপর অসহযোগ গৃহীত হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করছিল। 

এখানে একটি প্রশ্ন আছে। গান্ধী-প্রস্তাবিত অসহযোগকে 

নীতি হিসাবে স্বীকার করে নিয়েও কেন সেদিন চিত্বরঞ্জন এর 

বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন? গান্ধী চেয়েছিলেন দেশের লোক 

যেন অকুষ্ঠিতভাবে অর্থাৎ__“ছ710)006 2 1652:580019-এটা 

গ্রহণ করে । চিত্বরঞ্জনের প্রধান আপত্তি ছিল এইখানেই । তার 
স্বভাবই এই ছিল যে, যা তিনি প্রাণের সঙ্গে না বুঝতেন, তা কোন- 
দিনই মানতেন না। এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি 

চিরকাল ছিলেন অটল, অচল । তাই দেখা যায় যে, ১৯১৭ সালে 

গান্ধীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর থেকে তাকে তিনি সম্বোধন করতেন 

“মিস্টার গান্ধী” বলে, “মহাত্মা বলতেন না, যদিও সার! দেশ তখন এ 

নামের জয়ধ্বনি দিতে আরস্ত করেছে। গতানুগতিক মানুষ হলে তিনি 
হয়ত তাই-ই করতেন । কিন্তু তার প্রাণের মুধ্যে তিনি যতদিন ন! 
গান্ধীকে মহাত্বারূপে অন্ুভব করেছেন ততদিন তার মুখ দিয়ে এ 
শব্দগুলি উচ্চারিত হয় নি। কলকাতায় কংগ্রেসের এবারকার বিশেষ 

অধিবেশনেও অসহযোগ-সম্পক্িত মূল প্রস্তাবটির বিরোধিতার 
সময় তিনি যখন “মিস্টার গান্ধী” কথাটি উচ্চারণ করেন, তখন জনত। 

গর্জন. করে বলেছিল-__525 7$9132009- “বলুন মহা! গান্ধী? । 
তাদের সেই গর্জনকে ছাপিয়ে চিত্তরঞ্জন উচ্চকঠে বলেছিলেন :০ড7175 



রি দেশ বন্ধু 

1$191)8008 1 [0121655 ]:1681156 11১2 10217. 23 9101১ ] 07 

1506 £01105 00 0067 016 ০1০. 11919920078 11106 ৪. 010 

(80810 আসল কথা, তার প্রাণ বোধ হয় তখনে। গান্ধীকে 

ঠিক মহাত্মারূপে উপলব্ধি করতে পারে নি। অসহযোগিতার পন্থা 
নির্দেশ সম্বন্ধে গান্ধীর মত তিনি যদি সঙ্গত মনে করতেন, তবে তিনি 

নিশ্চয়ই সে পস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধা করতেন না। তার দ্বিধার 

আরে! একটি কারণ ছিল। দেশ এখনো! এজন্য তৈরি নয়_াএই 
ছিল তার ধারণা, আর সেই কারণেই তিনি গান্ধীকে আরে 

কিছুকাল, অন্তুতঃ পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে বলেছিলেন । 

কেবলমাত্র নেতিবাচক বা 0620০ ভিত্বির উপর অসহযোগ 

আন্দোলন প্রর্তন কর! চিত্বরপ্ন তখনে। পর্যস্ত সমীচীন মনে 

করেন নি। ছাত্ররা সরকারী স্কুল-কলেজ ছাড়ুক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 

তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হোক ; তেমনি ইংরেজের আদালত বর্জনে 

তার আপত্তি ছিল না,কিস্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশে সালিসী-আদালত 

প্রতিষ্ঠা মত ছিল। কেবলমাত্র ধ্বংসের পথে যেতে তার সম্মতি ছিল 
না_ ধ্বংসের সঙ্গে তিনি গঠনের আবশ্যকতা প্রথম থেকেই মনে- 

প্রাণে বুঝেছিলেন ৷ যাই হোক, শেষ পর্যস্ত অনেক ত্র্কবিতর্কের পর 

গান্ধী জাতীয় বিগ্ভালয় ও সালিসী-আদালত প্রতিষ্ঠায় সম্মতি 
দিয়েছিলেন । তবে এ কথা সত্য যে, চিত্বরপ্রন গোড়। থেকেই 

কাটন্সিল বর্জনের বিপক্ষে ছিলেন, এ বিষয়ে তার মত অত্যন্ত 

সুস্পষ্ট ছিল । ণু চঞাঃ 60 109106 06 00019001152] 117500- 

1001)6 001 0102 20091101001 0: ১21৪] 2150 00 95০ 6106 

62001) 10101) 25 11 0102 10110 0 50০ 1081805 60 

1011155 2০0 101] ০0100016665 51219]. _চিত্তরঞ্জনের এই 

কথা থেকেই বুঝা! যায় যে, সরকারকে প্রতিৰাদে বিব্রত করা ও 

ছৈত-শাসনব্যবস্থা অচল করে তোলা মুখ্যত এই ছুটি কার্ধসাধনের 
জন্চই তিনি.কাউব্সিল প্রবেশের স্বপক্ষে ছিলেন। 
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যাই হোক, শেষ পর্যস্ত কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনে গান্ষী- 

বিশেষ প্রস্তাবিত ও খিলাফতের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সমথিত অসহযোগ 

প্রস্তাব তীব্র বিরোধিতা! সত্বেও পাস হয়ে যায় । বিরোধীদলের মধ্যে 

বাংলার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের অনেকেই-_বিপিনচন্দ্র, ব্যোমকেশ, 

চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি ছিলেন এবং তাছাড়া মতিলাল নেহরু, মহম্মদ আলি 

জিন্না, এন. সি. কেলকার প্রভৃতি অন্য প্রদেশের অনেক নেতাও 
বিবোধী-শিবিরতুক্ত ছিলেন। এমন কি, লাল! লাজপৎ রায়ও 
তার সভাপতির অভিভাষণে এই প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেন নি। 

তথাপি, একজন প্রত্যক্ষদশর্র মতে, "গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে 

এবং খিলাফতী দলবলের দাপটে প্রস্তাবটি পাস হইয়! গেল ।% 
কাউন্সিল বয়কট কার্স্থচীও সাময়িকভাবে এই অধিবেশনে গৃহীত 
হয় এবং ঠিক হয় যে, এই ছুইটি বিষয়েই কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে । আরো ঠিক হলো! যে, চারমাস পরেই 
নাগপুরে নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হবে। 

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করব । একমাত্র পৃর্থীশচন্দ্র রাস্ব 

ব্যতীত দেশবন্ধুর আর কোন জীবনীকাঁর এটির উল্লেখ করেন নি। 

কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনে চিত্বরঞ্রন যখন দেখলেন যে, 

অসহযোগ ও কাউন্সিল বয়কট সম্পর্কে গান্ধীরই মোটামুটি 

জয়লাভ হলো, তখন তিনি কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি 

স্বতন্ত্র দল গঠনের কথা চিস্তা করতে থাকেন এবং অধিবেশন আস্তে 

তার রস রোডের বাড়িতে এই বিষয়ে একটা গোপন বৈঠকও 
বসেছিল্গ বলে জানা যায়। তিনি তার রাজনৈতিক জীবনের 

গুরু বিপিনচন্দ্রকেই প্রস্তাবিত নতুন দলের নেতা পর্যস্ত ঠিক 

করেছিলেন । কিন্তু শেষ পর্যস্ত বাংলার তৎকালীন সর্বজন-শ্দ্ধেয় 

ও বর্ষীয়ান জননায়ক অশ্থিনীকুমার দত্বের সুপরামর্শক্রমেই এই 

পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। অশ্থিনীবাবু বরিশালের প্রতিনিধি হিসাৰে 

* অসহযোগ জান্দোলনের শ্বতি ; ঘেবপ্রসা ঘোষ (শারদীয়া হ্বত্তিকা ১৩৭৫ )। 



৯২ দেশবন্ধু 

এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। চিত্বরঞ্জনের জীবনীকার পূথবীশচন্দ্র এই 
প্রসঙ্গে লিখেছেন £ গু 15 06116590159 0 0106 2006121০ 

06 056 13015-00-002770012 16501061010 5 6156 001380639, 

(0110551810]217 2100. 50206 0: 1015 7361)5911 121)05 চ০ 

(10110701706 01520601775 010 01086 10005. 7006 006 152 

2100 02001000 117621521761010 01 £১5৮711011731021 10012 

[012৮210620 01021 00100 00102101601) 0015 001161021 7077 

7071 এই গ্রস্থের লেখকও ব্যোমকেশ চক্রবর্তা মহাশয়ের জামাতা, 
ব্যারিস্টার বসম্তকুমার লাহিড়ীর মুখে শুনেছেন যে, ব্যোমকেশবাবুই 

চিত্তরঞ্জনের কাছে এই প্রস্তাবটা প্রথম তুলেছিলেন । চিত্তরপ্পনের 

ভাবপ্রবণ চিত্ত সাময়িক পরাজয়ের ফলে গান্ধীর প্রতি অনেকখানি 

বিরূপ হয়ে উঠেছিল। সম্ভবতঃ এটা অন্ধুমান করেই ব্যোমকেশবাবু 
তখন একট' নতুন দল গঠনের আইডিয়। তার মাথায় দিয়েছিলেন 

এবং তিনি সেটা গ্রহণও করেছিলেন। অশ্বিনীবাবু এর মাঝখানে 
এসে ন৷ দীড়ালে শেষ পর্যস্ত কি যে ঘটত তা বলা যায় ন|। 

*: 11206 ঠ162785668 070. 2. 1068 : 78৪ 



॥ সতেরো ॥ 

ভারতের আকাশে-বাতাসে তখন শুধু একটি কথা _অনহযোগ ॥ 
সে কথা তখন প্রত্যেকটি ভারতবাসীর মুখে মুখে । 
অযৃতসর কংগ্রেসের পর থেকেই যেন ধুয়াটা আরম্ত হলো । 
জাতির প্রাণে এই ধুয়া ধরিয়ে দিয়েছিলেন গান্ধী । টিলক 

বলেছিলেন, হ্বরা্ আমার জন্মগত অধিকার | গান্ধী বললেন, 

অসহযোগ আমার কর্তব্য । কিন্তু আসলে এর জন্মদাতা ছিল 

রৌলট আইন | রাষ্ট্রগ্তর শ্ুরেন্্রনাথ লিখেছেন £ 106 

[২০ড/1806 406 ৮95 000 79121 01 006 11010-00-0001-8610) 

100%2100170,% একথা সত্য যে সমকালীন ভারতে গান্ধীর চেয়ে 

ইংরেজ-সরকারের বড় বন্ধু আর কেউ ছিলেন না। ঘটনার ঘাত- 

প্রতিঘাতই তাকে করে তুলেছিল একজন উগ্র অসহধোগী। এর 

সাক্ষ্য দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র । তিনিও লিখেছেন £ 106 20232 
20:001095 2170 [17611 52000] 79706 ৪. 1219০] 01 00০ 01508 

19521] 1411. 032101)1. ৭ অমৃতপর কংগ্রেসও ধাকে দেখা গেল নতুন 

শীসন-সংস্কার সম্পর্কে সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ করতে এবং যিনি 

ংগ্রেসকে এই বিষয়ে তার স্বমতে নিয়ে এসেছিলেন, তাকেই ১৯২০ 

সালে দেখা গেল ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে একজন বিদ্রোহীর 

ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রয়োজনীর শক্তি সংগ্রহ করতে এবং তারই 
কণ্ঠে এই সময়ে ভারতবাসী শুনতে পেল ভারতের শাসক শাসক নয়, 
শয়তান। এই অত্যাচারী (গান্ধীর নিজের কথায়__58021010 ) 

শাসকের বিরুদ্ধেই তিনি এইবার অসহযোগ ঘোষণা করতে উদ্যত 

হলেন। ভারতের জাতীয় সংগ্রামে এখন থেকে একটি নতুন 
ধারার প্রবর্তন হলো বলা চলে। নাগপুর কংগ্রেসের পর থেকেই 

ক 44 11050 610 2017170 : 13810921969 

প* 77756 1102501)1967%0016 : 3086 



৯৪ দেশবন্ধু 

অসহযোগ হয়ে দাড়াল ভারতীয় রাজনীতির একটি নতুন ব্যঙঞ্জন। 
একটা নবদিগস্ত। 

স্থরেন্দ্রনাথ বা সুভাষচন্দ্র যাই বলুন না কেন, ভারতের 

রাজনৈতিক চিন্তা ও জাতীয় সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি ধীর! 
গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন, তারা বলবেন যে, ইতিহাসের স্বাভাবিক 

নিয়মেই যুদ্ধোত্তর ভারতে অসহযোগ দেখা দিয়েছিল । অবশ্য 
সমকালীন ঘটনাবলীর সংঘাত এর প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ কারণ 

হিসাবে গণ্য হতে পারে । ইতিহাসের পাঠফমাত্ত্রেই ভারতের জাতীয় 

আন্দোলনে চারটি বিশিষ্ট ধারা লক্ষ্য করবেন, যথা- রামমোহনের 
কংস্কার যুগ; সুরেন্রনাথের সহযোগিতা ও আবেদনের যুগ; 
টিলকের প্রতিবাদের যুগ এবং গান্ধীর অসহযোগ যুগ। প্রথম 
হুইটি সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে অন্থত্র বিস্তারিতভাবে আলোচ” 
করেছি। টিলকের যুগে প্রধান নেতা তিনজন-_লোকমান্ত টিলক, 
লাজপৎ রায় ও বিপিনচন্দ্র পান। সেদিন ভারতের রাজনীতির 

প্রখ্যাতত্রয়ী লাল-বাল-পাল, এই নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। 

নুরেন্দ্রনাথের যুগের ধারা থেকে এই তৃতীয় যুগের ধারার কয়েকটি 
লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। উনিশ শতকের শেষতাগ থেকে ভারতের 

রাজনীতিক্ষেত্রে এক নতুন দলের উদ্ভব হতে থাকে । এরা আবেদন- 

নিবেদন, বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণ ও বিধিগত অন্দোলনে আস্থাবান 

ছিলেন না । টিলক ছিলেন এই দলের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা ৷ 

ভারতবাসীকে স্বাধীনতা বা স্বরাজ অর্জন করতে হলে, ভারতের 

জনসাধারণকে স্বরাজের আদর্শে উদ্ধদ্ধ করতে হবে, এই ছিল টিলকের 
বক্তব্য । কিন্তু তখনে। এই দলের সংখ্য। ছিল খুব কম এবং সম্ভবতঃ 
সেই কারণেই এঁরা কংগ্রেসে কোনরূপ প্রতিষ্ঠা বা প্রভাব স্থাপন 
করতে পারেন নি। ১৯০৬ সনে কলকাত। কংগ্রেসে লোকমান্যকে 

সভাপতি-পদে নিরাচন করবার জন্য বথাশক্তি প্রয়োগ করেও তার! 

যে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তার কারণটা তে। এইখানেই । 



ফ্বেশবন্ধু ৯৫ 

তারপর যুদ্ধোত্তরকালে (১৯১৭) ভারতের পরিবতিত 
রাজনৈতিক অবস্থায় কংগ্রেসের নরমপন্থীদের প্রভাব বিলুপ্ত হয়। 
১৯১৯ সাল থেকে একমাত্র পণ্ডিত মালব্য ব্যতীত আর কোন 

নরমপন্থী নেতা জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন নি। 
নরমপন্থী হলেও তিনি 'কংগ্রেসে টিলক প্রমুখ চরমপন্থীদের আদর্শকে 
গ্রহণ করেছিলেন ; এমন কি অসহযোগী গান্ধীর পাশে দাড়িয়েও 

তার কাজ করতে অন্ুবিধা হয়নি। বেশাস্ত অবশ্য অসহযোগ 

মন্ত্র প্রচারিত হওয়ার আগেই কংগ্রেসের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন 
করেন। যুদ্ধোত্তর যুগে দেশবাসীর স্বাধীনতা স্পৃহা ও প্রবল 
রাজনৈতিক চেতনা দেখা দেয়, একথা আগেই বলেছি । রৌলট 
তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই সার] দেশে যে 

প্রতিবাদ দেখা দিয়েছিল তারই ফলে শাসকগোষ্ঠীর বিকদ্ধে 
অসস্তোষের বহ্ি ধূমাইত হতে থাকে । তারপর জালিয়ানওয়ালা- 

বাগের নৃশংস ঘটনা তাতে ইন্ধনের কাজ করল- ধূমায়িত বহ্ছি 

এবার প্রজ্জলিত অগ্নিশিখার রূপ নিল। জাতির মানসিক অবস্থা! 

তখন দ্রুত পরিবর্তনের পথে । তার উপর খিলাফতের প্রশ্নে 

ভারতের মুনলমান সমাজ যেন অত্যত্ত বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। 
দেশ এসে দ্ীড়াল যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মুখে । দেশবাসী 

সংগ্রামের জন্য অধীর । এমন সমর সেই সংগ্রামের ডাক দিলেন 

গান্ধী রৌলট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করে । কটিবাস- 
পরিহিত কৃশতন্্র একটি মানুষ এসে দাড়ালেন পুরোভাগে ৷ জাতীয় 

আন্দোলনের এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায় সচিত হলো তখন থেকেই | 
এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে এক পত্রে 44 £6৪01658067 ০0: 

10961) বলে প্রকাশ্তটে ঘোষণ। করেন। 

কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধী অসহযোগের যে প্রস্তাঁবটা উত্থাপন 

করেছিলেন তার মূল কথ! ছিল 0:0£:695152 1)07-5101617 

1)01-00-0087801012' অর্থাৎ স্তরে স্তরে বা ধীরে-মুস্ছে অহিংস 



৯৬ দ্বেশবদ্ধু 

সংগ্রাম দ্বারা স্বরাজ অর্জন । যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা কর হয় “্বরাজ' 

বলতে তিনি কি বোঝেন বা কি বোঝাতে চান, তখন তার উত্তরে 
তিনি বলেছিলেন £ পু 1062125 ৪. 56205 5001) 0186 আশ. ০৪ 

10911109179 001 52021:866 2319661506 ছা10006 0106 0165015০6 

01 056 £7051151. 71015 00 02 ৪. 02760615101) 16 00050 06 

৪ 08105215171 ৪ ৮111, পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য স্বরাজের 

আরো! অনেক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। যাই হেখক, সেদিন যুদ্ধোত্তরকালে 
এরই ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবান্ীর নব পর্যায়ের 
সংগ্রামের প্রথম অধায় স্ুচিত হয়েছিল। তুরস্কের খলিফের 

হিতসাধন আর ভারত্বাসীর স্বরাঁজ অর্জন__অসহযোগের এই ছিল 

প্রধান লক্ষ্য। 

কলকাতা কংগ্রেসের একমাল পরেই অক্টোবরে নতুন আইন 

অনুলারে কাউন্সিল নির্বাচন হয়ে গেল। বাংলায় জাতীয়তাবাদী 

দলের পক্ষ থেকে এই নিরবাচনে কোন প্রতিদ্বন্দিতা কর। হলে। না, 

ফলে মডারেটরাই নির্বাচনে জয়ী হলেন । চিত্বরপ্রনের মতে এইটাই 

ছিল কাউন্সিল-বর্জন নীতির ক্ষতিকর ফলের একটা দৃষ্টান্ত । এই 
সময় জনসভার” এক বৈঠকে তিনি এই কথা বলেছিলেন । এখানে 

উল্লেখ্য যে, ভারতসভার পাল্টা প্রতিষ্ঠান ছিসাবে মন্টে গ-চেমস্ফোর্ড 

রিপোর্ট যেদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় (৮ই জুলাই ১৯১৮), 
সেইদিনই এই জনসভা স্থাপিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন 
ব্যোমকেশ চক্রবর্তী আর চিত্তরঞ্জন ছিলেন এর সহঃ সভাপতি। 

মুখ্যত তারই উদ্োগে একটা “ফোরাম” হিসাবেই 'জনসভা' গঠিত 
হয়েছিল। এই জনসভার মঞ্চ থেকেই তিনি বার বার ঘোষণা 

করেছিলেন-__এই শাসন-সংস্কার আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। 
কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আর নাগপুরে পূর্ণ 

অধিবেশনের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র চার মাসের। সেই চার মাসের 
মধ্যে চিত্তরঞ্জন অন্থুভব করলেন যে, অসহযোগের প্রাথমিক ব্যবস্থা 



দেশ বন্ধু ৪৯৭ 

আদৌ ফলপ্রস্থ হলো না। নভেম্বর মাঁসে দেখা গেল যে, একজন 
উকিলও প্রাযাকটিস্ পরিত্যাগ করেন নি আর ছাত্রদের পক্ষ থেকেও 

আশাম্ুযায়ী সাড়া পাওয়। গেল না। এমন কি আলিগড় কলেজকে 

একটি জাতীয় বিশ্ববিষ্ভালয়ে পরিণত করার জন্য মৌলান। মহম্মদ 

আলির প্রচেষ্টাও সফল হলো না। বেনারস হিন্কু কলেজকে এভাবে 
রূপাস্তর করার প্রয়াসও সার্থক হলে না। কলকাতায় গান্ধী যে 

জাতীয় বিদ্ভালয়টির উদ্বোধন করেছিলেন, সেটিতেও আশানুযায়ী 

ছাত্র সমাগম হলো! না এবং শেষ পর্যস্ত সেটির দরজ বন্ধ হয়ে যাঁয়। 

নিতান্ত নৈরাশ্টজনক এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সেই সময় 

(৩০শে নভেম্বর, ১৯২০) চিত্তরঞ্জন সংবাদপত্রে অসহযোগ সম্পর্কে 

যে বিবৃতিটি দিয়েছিলেন সেটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং 
তারই মধ্যে এই ইঙ্গিতটা! খুবই স্পষ্ট ছিল যে, তার মন তখন 
অসহযোগের দিকে অনেকখানি আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করেছে। 

সেই বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন £ এ017-০0-0061:8110]) 15 001: 

0] 01091002, 4 00100001066 01095121001) 0 1201)-০0-0021:8- 

(6101) ৮7101, 161001)01961012 01 €16193 2100 1)0170121% 07099 

৪ 0102 210. 21001610591 60 0295 0965 2 00০ 06021: 9170010 

০2260 01006 80099660 82100 ড7011050 006 ড5101)11) €10০ 

$1)010550 0095116 6107০ এখানে তিনি একটা। পূর্ণাঙ্গ কার্যমূচী 

ও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তাকে রূপায়িত করা--এই ছুটি বিষয়ের 

উপরেই বিশেষ জোর দিতে চেয়েছিলেন । 

এই পটভূমিকায় নাগপুরে কংগ্রেসের ৩৫তম অধিবেশন বসল 
ডিসেম্বর মাসে । সভাপতি- মাদ্রীজের বধীঁয়ান জননেতা মিঃ 

বিজয়রাঘব চারিয়ার। এই অধিবেশনে সমাগত প্রতিনিধির 

সংখ্য। ছিল চৌদ্দ হাজার । এই অধিবেশনে ইংলগ্ডের শ্রমিকদলের 

ছইজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন 



৯৮ দেশবন্ধু 

পার্লামেন্টের সদস্য । তারা একটা প্রস্তাব এনেছিলেন ঘে, ব্রিটিশ 

সাঘ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংগ্রামে ইংলগ্ডের শ্রমিক- 

সম্প্রদায় লাহায্য করতে প্রস্তুত আছে। তাই তার! মিলিতভাবে 

একটি বাস্তব কর্মন্থচী প্রণয়নে কংগ্রেসের মতামত জেনে নিজেদের 

মতামত ব্যক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু মহম্মদ আলির বিরোধিতার 

ফলে তাদের এই ইচ্ছ1 ফলপ্রন্থ হতে পারে নি। গান্ধী অব্য 

এ বিষয়ে নীরব ছিলেন। কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসে এই 
ঘটনাটির কোন উল্লেখ দেখ! যায় না। | 

যাই হোক, কংগ্রেসের এই নাগপুর অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল, তাই সারা ভারতের দৃষ্টি তখন এর উপর নিবদ্ধ হয়েছিল। 

ংগ্রেসে গান্ধী-যুগের আরস্ত প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই, কারণ 
এই অধিবেশনেই অসহযোগ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। গান্ধী ও 

চিত্বরঞ্জন_-উভয়ের মধ্যে এইবার নেতৃত্বের একটা সংঘর্ষ হবে, 
এমন আশংকা সেদিন অনেকের মনেই জেগেছিল। কলকাতা 

অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে টিকবে, না 
বানচাল হবে-__এই ছিল সকলের জল্পনা-কল্পনার বিষয়। চিত্বরঞ্রন 

বিরোধিতা করবেন, এটাই সবাই জানতেন আর সেজন্য তিনি 

নিজের খরচে পাঁচশে! ডেলিগেট নিয়ে এসেছিলেন নাগপুরে । 
বিপিনচন্দ্র, ব্যোমকেশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দও তার সঙ্গী ছিলেন। 
বাংলার যুগান্তর ও অনুশীলন এই উভয় দলের বিপ্লবীদের অনেকেই 

নাগপুর কংগ্রেসে ডেলিগেট হিসাবে যোগদান করতে এসেছিলেন 
চিত্তরপ্রনের ব্যক্তিগত অনুরোধে । সেই প্রসঙ্গে পুলিন দাস 

লিখেছেন £ 

“সি. আর. দাশ আমাকে ডাকাইয়! বলিলেন ঘে, তিনি সদলবলে নাগপুর 

কংগ্রেসে যাইয়! গান্ধীর অসহযোগ প্রন্তাবের ঘোরতর প্রতিবাদ করিবেন, 
সেই হেতু আমাকে পাচশত স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া তীছার সঙ্গে নাগপুর 
যাইতে হইবে। আমি এক কথায়ই সম্মত হইলাম। অনুশীলন সমিতির 



দ্বেশবন্ধু ৮৪ 

লভ্য ব্যতীতগ বহু যুবক আমার্দের সঙ্গে চলিল। অপর দিকে যুগান্তর দলের 
কয়েকজন যুবক পি. আর. দাঁশের বিরোধিতা করিবার উদ্দেস্টে প্রস্ত হইয়া 
নাগপুরে গিয়াছিল।+% 

বিষয়-নিরাচনী সভার সভ্য নির্বাচন বিষয়ে নাগপুরে এই ছুই 
দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে বচসা ও হাতাহাতি হয়েছিল সেই 
অগ্রীতিকর ইতিহাসের উল্লেখ এখানে নিম্প্রয়োজন। মোটকথ। 

চিত্তরঞ্জনের বিরোধী ও সমর্থক উভয় দলের কাগকারখানা সেদিন 

নাগপুর কংগ্রেসে বাংলার মর্ধাদাকে ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছিল 
বললেই হয়। 

নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাব যে গৃহীত হবে, এটা 

পূর্বাহেই অনুমান করতে পেরেছিলেন শ্যামস্থন্দর চক্রবর্তী । তাই 
দেখা যায় যে, অধিবেশনের ঠিক প্রাক্কালে তার “সার্ডেণ্ট' পত্রিকায় 

£[0)5 07:50. 5169] শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি 

লিখেছিলেন £ 
৬৬০ 212 1006 001161091 25001056215) 100] 00 ৩ 11106 

€0173001166 00152165 11) 1016 50600196100. 06 1 চ6 

210 06211016650 00 10912 2175 25565991001) 0 002 10:552176 

31009201010, 11 015০0010106 200 1 ০ 212 2016 10 16580. 6106 

ডা1:160755 01 00০ 211, 0761 ০০210 210)0956 0160100 ৪ 

1:25011:6561)02 0 02100 2170 50111 101101106 00০ 0611621- 

৪005 0: 0.০ 38015655100. ০0052 1[170197) 12007791 

(0250535. ৬৬০ 61110101000127 15170৬71680 101 0৩ 

[70:0£121701706 0৫ 1701)-০0-09021:861010 17101) 15 ৪. 005161%6 

50190606) 7500 ০05%810102 ০01 9170106 7089515105) 00 ৪ 

051521010 101:06 0£ 006 51716” ব্যারিস্টার বি. কে. লাহিড়ীর 

(ইনি নাগপুর কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন ) মুখে শুনেছি, সার্ভে? 

* আত্মচরিত ; পুলিন দাস 



১*০ দেশবন্ধু 

পত্রিকার এই সংখ্যাটির কয়েক হাজার কপি নাগপুরে কংগ্রেস 

শিবিরে শিবিরে প্রচারিত হয়েছিল এবং চিত্তরঞ্রন স্বয়ং এই 
লেখাটি পাঠ করে যারপরনাই মুগ্ধ হন। বাংলা দেশে অসহযোগ 

প্রচারে শ্যামসুন্দর ও তার 'সার্ডে্ট পত্রিকার কৃতিত্ব সত্যিই 
অবিস্সরণীয়। কিন্তু কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসে অথবা নেহরু 

ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের আত্মচরিতে এর কোন উল্লেখ নেই। গান্ধী 
অবশ্ত তার ইয়ং ইগ্ডয়া” পত্রিকায় অসহযোগের বাণী! প্রচারে 
স্যামনুন্দরের প্রয়াসের কথা মুক্তকণেই স্বীকার করেছেন । “4000138 
€0০ 159610179115 12920015 0 73217291915 21005011061 

[96111915 11) 1102 0০ 1001)-00-016780101)-এই কথা! গান্ধীর । 

নাগপুর কংগ্রেসে বাংল! দেশের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন এবং 

তাদের মধ্যে কেউ কেউ দেশবস্ধুর মত-পরিবর্তন সম্পর্কে বিবরণ 

লিপিবদ্ধ করেছেন। সে-সব বিবরণ কিন্তু পরস্পর-বিরুদ্ধ, একটির 

সঙ্গে অপরটির মিল নেই । যেমন একজন লিখেছেন £ 
“কিন্ত সকলকে বিস্মম্ন বিযৃঢ় করিয়া গান্ধীর সহিত এক নৈশ সাক্ষাৎকারের 

পরেই চিত্বরঞ্ন স্বয়ং বিরোধী চযূর সেনাপতি হইয়াও গান্ধীর দলে গিয়া 
ভিডিলেন; এবং প্রতিনিধি ক্যাম্পে আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি গান্ধীর 

অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থন করিবেন 3 ফলে, বিরোধীদল একেবারে 462007811560 

হইয়! মুড়িয়া পড়িলেন। অলহযোগ প্রস্তাব পাঁস হইয়া গেল ।”* 
আবার দেশবন্ধুর এক অনুরাগী ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী লিখেছেন £ 

চিত্তরঞ্জন ব্যোমকেশের দক্ষিণ হস্ত। স্থির হলো ডিসেম্বরে নাগপুরে গিয়ে 
গান্ধীকে হারাবেন। হারাতে গেলে ভেলিগেট চাই; “বাংল! থেকে হাজার- 

খানিক ডেলিগেট গিয়েছিলেন চিত্তরগ্ননের পয়সাঁয় | বিষয়-নির্বাচনী সভার 

অধিবেশন শ্রু হলো। গান্ধী তাঁর অহিংস অসহযোগ প্রস্তাবের পক্ষে 

যুক্তিজাল বিস্তার করে বন্ৃতা করলেন। পুরো এক ঘণ্টা বক্তৃতা করে 

গান্ধী তার বক্তব্যকে সকলের সামনে রাখলেন। তারপর শুরু হয় যুক্তি-তর্ব, 

কথা কাটাকাটি_-এইভাবে আরো ছু'ঘপ্টা! চলে যায় । অবশেষে চিত্তরঞ্জন, 

গ অসহযোগ আন্দোলনের ম্মৃতি : দেবপ্রসাদ ঘোষ । 



দেশ বন্ধু ১০১ 

লাঁজপৎ ও মতিলাঁল গান্ধীর যুক্তি মেনে নিলেন। ব্যোমকেশ, বিপিনচন্ত্র ও 

কেলকার কিন্তু সায় দিলেন না ।১* 

পুলিন দাস লিখেছেন £ 

“সি. আর. দাশ সদলবলে নাগপুর যাওয়ার কালে গান্ধী সি. আর. দাশের 

মঙ্গে একটি আপোস মীমাংসা করিয়া তাহার অঙ্হযোগ নীতির কতকগুলি 

কঠোরতা শিথিল করিতে স্বীরূত হইয়াছিলেন। কিন্তু আলোচন। সভায় 

সৌকত আলি, মহম্ম আলির প্রভাব উপলব্ধি করিয়।৷ এবং অধিকাংশ সদস্যেরই 
অসহযোগ নীতির প্রতি আসক্তি বুঝিতে পারিয়া অবশেষে গান্ধী পরিষ্ষার 
ভাবেই বললেন ষে, বিশেষভাবে চিন্তার পর তিনি স্থির করিয়াছেন 
অসহযোগ নীতির পূর্বনির্দি্ট কোন কঠোরতাই শিথিল করা যাইবে ন|। 
যাহা হউক, নাগপুর কংগ্রেসেও অসহযোগ নীতিই সমথিত হইল। গান্ধীজীর 
জয় হইল বটে, তথাপি সি.আর, দাশ, মতিলাল নেহরু, মর্দনমোহন মালব্য 
এবং মারাঠী নেতাগণের বিরোধিতাঁও তিনি একেবারে উপেক্ষনীয় মনে করিতে 

পাঁরিলেন না । তাই কংগ্রেস শেষ হইলে গান্ধী বিশেষভাবে সি. আর. দাশকে 

অসহযোগের বিরোধিতা হইতে বিরত থাকিতে অন্থুরোৌধ করেন এবং সি. আর. 

দাশ বিরোধিতা৷ করিবেন না বলিম্বা স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু পরিপূর্ণরূপে উহা 
মানিয়া লইতে পারিলেন না ।"শ' 

দেশবন্ধুর প্রধান জীবনীকার লিখেছেন £ ৬/17116 1 055 

00105165517) 08100105. 2) 92062101021 1920, 0101005120121 

[085 000095907৬1. 281001715 1099. 0 00০ 11216196101, 0: 

17০ 001-00-0700180010 1000৮ 21001) 01022 [00100052005 

৪৫ ৭850] 176 210627:50 17760 ৪. 56501660806 10) 101 

(81501) ( 1080%71) 25 010০ 1025-02170171 08206) 75 71810 

201) 10017156006 001১6] 7০600], 01 01010862100 1 

1015 0ভাা 9015216১ 101 006 20016. 45 50079 29 01019 09০ 

* দেশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বছর £ সাতকড়িপতি রায় ( প্রণব” ১৩৭১-৭২ )। 

1 জাত্মচরিত £ পুলিন দবাস। 



১০২ দেশ বন্ধু 

ভর5 20262:6৫ 1200১ (01916621210 ৮০০৪৪ £ ০0100116025 

001)61700 03০ 1)010-00-006190010, 1062.% 

তিনি "গান্ধীর দলে গিয়া ভিডিলেন__এই উক্তিটি ঠিক নয়। মূল 
প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার আগে বাংলার বিপ্লবীদের উদ্দেশে গান্ধী 
একটি চমতকার বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি হিংসাত্মক 

কার্যকলাপের ফলে স্বাধীনতা যে আসবে না, তাই-ই বিশেষ 
যুক্তিসহকারে বলেন। নাগপুর কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এমন 

একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মীর মুখে শুনেছি যে, গান্ধীর এই বক্তৃতার 
ফলে বিপ্লবীর। এক বছরের জন্য হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত 

থেকে অহিংসার পথে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে সম্মত হন। 

ভীরপর গান্ধী ও চিত্বরপরনের মধ্যে চুক্তি হয় এইভাবে £ দেশবন্ধুর 
দিক থেকে গান্ধীর অহিংস-নীতির প্রতি অকুণ আনুগত্য (70110 
064161)06, ) প্রদর্শন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়; আর গান্ধীর 

দিক থেকে বলা হয় ঘে, এক বছরের মধ্যে তর নির্দেশিত পথে 

স্বরাজ লাভ না হলে তিনি চিত্তরপ্রনের নেতৃত্ব মেনে নেবেন। 

(গ ছ11] 2০০০0 0.6 16706751710 0£ 1৬1. 1095, )_ এই কথাই 

নাগপুরে বলেছিলেন গান্ধী । 
পূর্বে যিনি ছিলেন অসহযোগের বিরোধী সেই চিত্তরঞ্জনকে. 

ভার ম্বমতে নিয়ে আস নিঃসন্দেহে গান্ধীর পক্ষে সেদিন ঠার 

ব্যক্তিগত জয়লাভ বল! চলে। পূর্বীশচন্দ্র যে 'গান্ধী-দাশ' গোপন 
চুক্তির কথ। উল্লেখ বরেছেন, সেই নৃত্র অবলম্বন করে দেশবন্ধুর মত- 
পরিবর্তনের বিষয়টি এখানে আলোচন! কর। যেতে পারে। গান্ধী 
অবশ্য তাঁর আত্মজীবনীতে “নাগপুর/ শীর্ষক অধ্যায়ে এ বিষয়ে 
বিশ্ষে কিছু উল্লেখ করেন নি; তিনি শুধু লিখেছেন £ 50126 
8100617077167705 7626. 10806 26 006 17750519060 022 

10250817012) 2661 10101): 0৪ 1300-০0-0061801012 

ক 1/56 07217479807 0, 22. 2006 : 2৪5 



দেশবন্ধু ১৩৩ 

16501100010. ৮785 085560 129111710100515.% অতঃপর চিত্তরগ্রন 

স্বয়ং এই প্রস্তাবটি প্রকাশ্য অধিবেশনে উত্থাপন করেছিলেন। 

প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বিপিনচন্দ্র পাল 
একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আর বিরোধিতা করেছিলেন জিন্না। 
কংগ্রেসে তার সেই শেষ বক্তৃতা । এর পর তিনি কংগ্রেস ত্যাগ 

করেন। যাই হোক, নাগপুর কংগ্রেসে দেখা গেল যে, চিত্তরঞ্জন 
অসহযোগিতা গ্রহণ করলেন। কেন? এইবার তিনি গ্রহণ 

করলেন, আর আগেই বা করেন নি কেন? এই নিয়ে তার 

অনুগামীদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের স্ি হয়েছিল বলে জান! যায়। 
কথিত আছে, যে রাত্রে গান্ধীর শিবিরে পরামর্শ-বৈঠকে সব ঠিক 

হয়ে যায়, তারপরে বিপিনচন্দ্র চিত্তরঞ্জনকে সকালে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও 
বিরক্তভাবে বলেন, “চিত্ব, আমাদের না৷ জানিয়ে কে তোমায় এতে 

মত দিতে বলল? এর উত্তরে চিত্তরঞ্জন বলেন, “কে আর বলবে, 

এ ছাড়া আর কোন পথ নেই বলে আমি নিজেই করেছি। 

এতে কি আমার স্বাধীনতা থাকতে নেই? দেশের কাজ করব, 

এজন্য কি কারে মতের অপেক্ষায় থাকতে হবে? গুরু ও শিষ্ের 

মধ্যে বিচ্ছেদের স্চনাট1 সেদিন এইভাবেই হয়েছিল । 
তবে কিচিত্বরঞ্জন অমহযোগিতার উপযোগিত। সম্পর্কে নিঃসন্দেহ 

হয়েছিলেন? তা মনে হয় না। উত্বরকালে তিনি আইনসভায় 
প্রবেশ করেছিলেন ও অপরকে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছিলেন, 

অথচ তিনি মনে-প্রাণে একজন অসহযোগী ছিলেন। এর মধ্যে 

সামপ্রস্ত কোথায়? আসল কথা, দেশের সামনে তিনি তখন এর 

চেয়ে ভাল আর কোন কার্ধস্চী দেখতে পাননি । তিনি মনে 

করলেন, এর ফলে দেশের সর্বসাধারণের মনে যদি রাজনৈতিক 

চেতন জাগে, তবে দেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে তার মূল্য কম 

হবে না। যদি একজন মানুষের প্রভাবে দেশের নিদ্রিত জনশক্তি 

জ 11 77206767761 10261718672 039001)1 



১০৪ দেশবদ্ধু 

উদ্বুদ্ধ হয়, তবে সেট! দেশের ভবিষ্যতের পক্ষেই মঙ্গলপ্রদ হবে। 

এইলব বিবেচনা করেই চিত্তরঞ্জন তর্ক বা বিরোধের মনোভাব 

পরিত্যাগ করে গান্ধীর ইচ্ছান্ুষায়ী কাজ করার পথ স্থগম করে 
দেওয়াই সমীচীন মনে করেছিলেন । 

প্রকাশ্থ অধিবেশনের পূর্ব রাত্রে গান্ধীর সঙ্গে তার যে গোপন 
চুক্তি হয়েছিল বলে পৃর্বীশচন্্র রায় তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সেটার 
প্রকৃত ইতিহাস এই । এখন জানা গেছে যে, নাগপুরে। গান্ধী 
অসহযোগ আন্দোলন আ'রস্ত করার জন্য একমাত্র চিত্বরপনের সাহায্য 
ও সমর্থন ভিক্ষা! করেন, কারণ তার মনে এই ধারণা হয়েছিল যে, 

চিত্তরঞ্জনের সাহায্য ও সমর্থন ব্যতীত তার একার চেষ্টায় দেশের 

বত্মান অবস্থায় কিছুই করার ছিল না। রৌলট আইনের প্রতিবাদে 

একক সত্যাগ্রহ আন্দোলন করতে গিয়ে গান্ধী সেট! বুঝেছিলেন। 

কলকাতায় চিত্তরঞ্জনের বিরোধিতায় গান্ধী স্বভাবতঃই একটু শঙ্কিত ন৷ 
হয়ে পারেন নি। তাই নাগপুরে তিনি সর্বাগ্রে চিত্তরঞ্নের সঙ্গে 
নিভৃতে আলোচন৷ করে তার পথ ম্ুগম করার চিন্তা করলেন। 

নাগপুরে তিনি যখন চিত্তরপ্রনকে বললেন, 1. 1085, £1৮6 1706 
58706 018910০6১26 19956 156. 1772 012 56215 61106 6০ 

ছ৮0110 006 0102 1065. 006 1)077-00-0192196101. তখন তার 

উত্তরে চিত্তরগ্ন গান্ধীকে বলেছিলেন, "৬/৪]1, [ ৪0) ড511110£ 0০0 
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রাজী হতে হয়| চিত্তরপ্রন অবশ্য অসহযোগ আন্দোলন আরস্ত 

করার আগে প্রস্তুতির জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষা করার প্রশ্বটা 

এবারও তুলেছিলেন । তখন গান্ধী তাকে বোঝালেন যে, আন্দোলন 

আর্ত করার পক্ষে এই-ই ন্থবর্ণ স্থযোগ, কারণ পাঞ্জাবের অনাচার 



দেশবন্ধু ১৫৫ 

আর খিলাফতের প্রশ্ন-_এই ছুটির প্রতিকারের জন্য গতর্ণমেন্টের 

মনোভাব আমাদের যে সুযোগ এনে দিয়েছে, তিনি তারই সদ্ধযবহার 

করতে চান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দাশ-গান্ধী 

আলোচনায় মৌলানা মহম্মদ আলির অনেকখানি ভূমিক। ছিল। শুধু 
পাণ্তাব ও খিলাফতের প্রশ্নে অসহযোগ করতে চিত্তরগুন সম্মত 

ছিলেন না। তিনি বলেন, এ ছটে। কারণ গৌণ, স্বরাজই মুখ্য 
কারণ হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। স্বরাজের দাবিতেই অসহযোগ 

করা হবে। গান্ধী তার এই যুক্তিও মেনে নিয়েছিলেন। 
এর পরেই প্রস্তাবের মুসাবিদা করলেন চিত্তরঞ্জন এবং গান্ধীর 

বিবেচনায় সেটি কলকাতা কংগ্রেষে উত্থাপিত প্রস্তাব অপেক্ষা 

অধিকতর বাস্তবসম্মত ও কার্ধকর বলে মনে হলো। কংগ্রেসের 

এই ছুটি অধিবেশনে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি তুলন1 করলে দেখ। যাবে 

যে_১। অসহযোগিতা ও অন্যান্য বিষয়ে চিত্তরঞ্জন গান্ধীর সম্পূর্ণ 

মতাঁবলম্বী ছিলেন ; ২। কিন্তু কাউন্সিলে প্রবেশ করে গঠনমূলক 

নীতি অবলম্বন সম্পর্কে স্বীয় মত আদে। বর্জন করেন নি ;৩। 
নাগপুরের প্রস্তাবে কাউন্নিল বর্জনের কথ ছিল না এবং মডারেটর! 
যাতে পরবর্তী নির্বাচনে কাউন্সিলে প্রবেশ করতে না পারে তার 

চেষ্টা করতে হবে ;৪। স্বরাজলাভ সম্বন্ধে কলকাতার প্রস্তাবে কোন 

সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল না, শুধু পাঞ্জাব ও খিলাফতের কথাই ছিল, 

অন্যদিকে নাগপুরের প্রস্তাবে বলা হলো যে, বর্তমান গভর্ণমেন্ট 

আমাদের বিশ্বাস হারিয়েছে এবং স্বরাজলাভে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; ৫। 

কলকাতার প্রস্তাবে অসহযোৌগের কোন বিশিষ্ট রূপ ছিল না ছিল 

না কোন বিশেষ ত্যাগের কথ1। কলকাতায় আদালত, স্কুল-কলেজ 

বর্জন ক সম্পর্কে বল! হয়, 706 00122595  6৪106505 

06512583009] 10101972] আর নাগপুরে বলা হয়ঃ 

17662০052 56213 9150810 ০ 6510), এইভাবে দেখ। যায় যে 

নাগপুর প্রস্তাব ছিল অধিকতর প্র্যাকৃটিক্যাল। কোন প্রতিবাদের 



১০৬ দ্বেশবন্ছু 

আশঙ্কা না রেখেই এখানে বলা যেতে পারে যে নিজের সমগ্র 

ব্যক্তিত্ব অক্ষুপ্ন রেখেই চিত্তরঞ্জন গান্ধীকে সমর্থন করেছিলেন- জয়- 
পরাজয় বা! মত-পরিবর্তনের বিতর্ক ব৷ প্রশ্ন এখানে অবাস্তর । তবে 

একথা! ঠিক যে, নাগপুর কংগ্রেসের পর থেকেই চিত্বরগ্রনের 

জীবনের গতিধারা তোগের উপত্যকা হইতে একেবারে নিরবচ্ছিন্ন 

ত্যাগের পথে প্রবাহিত হয়।' আসল কথা, গান্ধীর আত্মোৎসর্গটা 

স্তার মর্মকে স্পর্শ করেছিল। এই ক্ষেত্রে আরে চমকপ্রদ ত্যাগের 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে তিনি সংকল্প করেন। বস্ততঃ রৌলট আইনের 

প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধী যে কথ বলেন তাই-ই 

চিত্বরঞ্জনের মনকে প্রথম স্পর্শ করে এবং আমাদের মনে হয়, তখন 

থেকেই তিনি এই আত্মশুদ্ধি প্রণোদিত সত্যোজ্জল আন্দোলনে 

ঝাপিয়ে পড়বার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। 

প্রসঙ্গতঃ নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাবের সমর্থনে 

দেশবন্ধু যে বিখ্যাত বক্তৃতাটি করেছিলেন তার কিছু অংশ এখানে 

উদ্ধত হলো। তিনি বলেছিলেন £ এ ০৪]1] 0007 5০00. 12 
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টিলক-অরবিন্দের যুক্তির প্রতিধ্বনি। তার আবেগপ্রবণ চিত্ত 
যখন অসহযোগিতার সারবত্ব! অনুভব করল সেই মুহুর্ত থেকে তিনি 
তার অনুকূলে নিজের সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা নিয়োগ করে 
দেশবাসীকে এই পথ ও মত গ্রহণ করতে উদ্ছদ্ধ করতে থাকেন। এই 
ছিল তার রাজনৈতিক কার্যকলাপের রীতি। 

“আমরা একবছরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ করব+__ গান্ধীর এই 
দৃপ্ত ঘোষণার পর নাগপুর কংগ্রেসের এতিহাসিক অধিবেশন সমাপ্ত 
হয়। গান্ধীর এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাঙ্গনৈতিক 



দ্বেশবন্ু ১০৯ 

আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘমালায় যুগপৎ যে বিছ্যৎ ও বজ্বের চমক 

পরিলক্ষিত হয়েছিল, তারই ভিতর দিয়ে মুক্তিসংগ্রামের পথে শুরু 
হয় ভারতের নতুন পদক্ষেপ। নতুন পদক্ষেপ বলছি এইজন্য যে, 
নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তারিত কর্মন্ূচী ছাড়াও 

আরে! কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, যাঁর ফলে 
এতদিনকার মডারেট-অধ্যুষিত জাতীয় মহাঁসভ। ভিতরে ও বাইরে 

একটি নতুন রূপ ধারণ করে। আগেই বলেছি, এই অধিবেশনেই 
কংগ্রেসের নতুন গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়। কংগ্রেদের আদর্শ ও লক্ষ্য 
সম্বন্ধে এর প্রথম অনুচ্ছেদেই বলা হয় £ ৮706 01০০৮ ০ 006 
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06815. শুধু তাই নয়। ঘে প্রতিষ্ঠানটি এতকাল ছিল শুধুমাত্র 
বুদ্ধিজীবীদের একটি বিত্র্কসভা, তাই এখন হয়ে দীড়াল একটি সুগঠিত 
সংগ্রামী রাজনৈতিক দল যার শিকড় গণচিত্ত পর্যস্ত প্রসারিত হলো । 

গ্রেসের অধিবেশনে হ্যাট-কোট-নেকটাই-প্যান্ট পরিহিত, 

প্রতিনিধিদের বদলে ধদ্দর-পরিহিত মানুষদের দেখ! গেল। এই 

রূপাস্তরের সেদিন প্রয়োজন ছিল এবং কংগ্রেস এই যে নব-কলেবর' 

ধারণ করল, উদ্দ্ধ হলে! একটা নতুন চেতনায়, তার সকল কৃতিত্বই 

ছিল কটিবাস-পরিহিত এ কৃশতন্নু মানুষটির ; যিনি নিজেকে দরিদ্র 
ভারতবাসী, বৃভুক্ষু ভারতবাসী, কৃষক ও মজুর ভারতবাসীর সগোত্র 
জ্ঞান করতেন। গান্ধীকে দেশবন্ধু যে গোড়া থেকেই একজন বড় 
রকমের বিপ্লবী বলতেন, সেট তিনি শুধু শুধু বলতেন না।' 
রাজনৈতিক অতীষ্টসিদ্ধির জন্য মত ও পথ নিয়ে উভয়ের মধ্যে 

যত মতবিরোধ থাকুক ন। কেন, গান্ধীর মধ্যে তিনি একজন যথার্থ 

যুগোপযোগী নেতাকেই দেখতে পেয়েছিলেন বলেই ন৷ তার প্রাণি 

চিত্তরঞ্জন অমন্ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নাগপুর কংগ্রেসের: 
ইহাই ফলশ্রুতি। 



॥ আঠারো || 

নাগপুর থেকে ফিরলেন এক নতুন ঠিত্তরপ্রন । 

অসহযোগী চিত্তরঞ্জন । 

আরস্ত হলো তার রাজনৈতিক জীবনে একটা সম্পূর্ণ নতুন 
অধ্যায়। | 

এতকাল ধরে যে কথা বলে এসেছেন_র্বস্ব ত্যাগ করো, 
নইলে এ খেলায় দরকার নেই"_-এইবাঁর তিনি নিজে তার প্রমাণ 
দিলেন। “আপনি আচরি ধর্ম, প্রভু অন্যকে শিখায় _শ্রীচৈতন্ত 
মহাপ্রভুর জীবনের এই শিক্ষাটা তার মনে গাথা ছিল। এইবার 

নিজের জীবনে সেট! প্রয়োগ করলেন চিত্বরঞ্জন । দেশমাতৃকার 

বেদীমূলে সর্বন্ঘ বিসর্জন করতে কৃতসংকল্প হলেন তিনি-__অতুল 
যশ, অনুপম গৌরব, অপরিমিত সম্পদ আর দীর্ঘদিনের সুখতোগ 
ও বিলাসব্যসন। নাগপুর থেকে ফিরে এসে কর্তব্য নিধারণ করতে 
তার বিলম্ব হলে না। নিদ্ধিধায় সযতু-লালিত ভোগবিলাস-_যে 
তোগবিলাম কিংবদস্তীতে দাড়িয়েছিল-_ ত্যাগ করে তিনি সাজলেন 

সন্ন্যাসী, ত্যাগের গৈরিক পতাক! উড্ভল রসা রোডের সেই ভোগ- 
নিকেতনের শীর্ষে । 

সবাই সবিশ্ময়ে তাকিয়ে দেখল-_মানুষটাই যেন বদলে গেলেন 

রাতারাতি__আমীর থেকে ফকির, ভোগী থেকে ত্যাগী, তাকিক 

থেকে প্রেমিক । কোন একজন মানুষের জীবনে এমন পরিবর্তন, 

ভিতরে-বাইরে এমন আশ্চর্য রূপান্তর, দেশের জন্য এমন সর্বন্থ ত্যাগ 
করার দৃষ্টান্ত একালের ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে 
বুঝি আর কেউ দেখাতে পারেন নি। চিত্বরগ্রনের জীবনের এই 
পর্যায়ে ঠার চরিত্রের যে দিকট। সকলকে বিস্মিত ও চকিত করে 

দিয়েছিল, সেট! হলে! তার সেই বিপুল ত্যাগ । সেই ত্যাগের 
মহিষ! আজে। অয়ান। 



দেশবন্ধু ১০৯ 

চিত্তরঞ্জন যখন অসহযোগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তখন তার তুঙ্গে 
বৃহস্পতি__ধনমান ও প্রতিষ্ঠার শিখরে তিনি। বিপুল পশার। 
পরিত্যাগ করলেন নানাবিধ প্রিয় অভ্যাস মদ থেকে তামাক । 

বর্জন করলেন পোশাক-পরিচ্ছদের বিলাসিতা, যে বিলাসিতা তখন 

কিংবদন্তীকে ধ্লাড়িয়েছিল। জনশ্রতি সি. আর. দাশের জামা- 
কাপড় সব প্যারিস থেকে কেচে আঙসত। কথিত আছে, তিনি 

যখন ব্যারিস্টারি পরিত্যাগ করেন তখন পরের বছরের জন্য বারো 

লাখ টাকার ব্রীফ তার জন্য তৈরী ছিল-__সে-সব মামল] তার পরিচিত 

বন্ধুদের মধ্যে বিলি করে দিলেন । নাগপুর কংগ্রেসের পর ড মরাও 
রাজার ম্যানেজার অশ্রতপূর্ব পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি দেওয়৷ সত্বেও 
চিত্তরঞ্জন সে মামলায় আর দাড়ান নি। ত্যাগ একেই বলে। 

চিত্তরপ্রনের মধ্যে লর্ভ রোনাল্ডসে যে একজন ভারতবর্ষের বিধাঁতা- 

পুরুষকে (791) ০ [65005 ) আবিফ্ষার করেছিলেন, আমাদের 

মনে হয় তা যতখানি তার রাজনৈতিক প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের 
জন্য, ঠিক ততখানি তার এই অতুলনীয় ত্যাগের জন্য । 

ভারতের রাজনীতিতে সেদিন প্রয়োজন ছিল এমনি একজন 

রাঁজ-ভিখারীর । কোন্ ঘরছাড়া বিবাগীর বাঁশী শুনে সুখ-বিলাস ও 

ভোগৈঙ্বর্ষে আকণ্ঠমগ্ন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ তার সযত্ব রচিত 
কাঞ্চন-কমল-কাঁনন ত্যাগ করে একেবারে পথের ধুলায় এসে 
দাড়ালেন তার ইতিহাস কোনদিন কেউ জানবে না বা লিখবে না, 

কিন্তু ১৯২১ সালের নববর্ষে যেট। তার স্বজাতি প্রত্যক্ষ করল, প্রত্যক্ষ 

করল সারা ভারতবর্ষের নরনারী বিমুঞ্ধচিত্তে, সে ইতিহাস বা সে 
ছবি তো ভুলবার নয়। কবির লেখনীতে সেই ছবি এইভাবে ফুটেছে £ 

ছিলে ঘুম-ঘোরে রাজার ছুলাল, 
জানিতে না কে সে পথের কাঙাল 

ফেরে পথে পথে ক্ষধাতুর সাথে ক্ষুধার অন্ন মাগি, 
তুমি ধার দেবতা! “ক্ষুধা ক্ষুধা” ব'লে 

কাদিয়া উঠিল জাগি” 
ওগো চির-বৈরাগী। 



১১৩ দেশ বন্ধু 

আডিয়া তোমার নিলে বেদনার গৈরিক-রঙে রেঙে 

মোহ-ঘুষপুরী উঠিল শিহরি' চমকিয়া ঘুম ভেঙে। 
জাগিয়া প্রভাতে হেরে পুরুবাসী 
রাজ! দ্বারে দ্বারে ফেরে উপবাসী ; 

সোনার অঙ্গ পথের ধূলায় বোনার দাগে দাগী। 

কে গো নারায়ণ নররূপে এলে নিখিল বেদনাভাগী-_ 

ওগো! চির-বৈরাগী ।* 

আমর অনুমান করতে পারি, দোছুল্যমানচিত্ত টি 
সনে যেসন গশ্ব জেগেছিল--৮]0 02 07 1506 €0 ৮০" _ সেইরকম 

কোন ছ্বিধাছন্দ বা সংশয় দ্বার চিত্তরঞ্জনের চিত্ত কিছুমাত্র 

দোছ্ল্যমান হয় নি যখন তিনি নাগপুর থেকে ফিরে এসে স্বোপাঞ্জিত 
সম্পত্তির হিলাব-নিকাশ করে, শান্ত ও নিরুদ্িগ্ন চিত্তে সর্বন্ধ ত্যাগের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন একাগ্র মন নিয়ে দেশের কাজ করবেন বলে। 

তখন তার বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েছে সেই বয়সে এমন ত্যাগ 

একমাত্র দৃঢ়চিত্ত একজন দেশপ্রেমিকের পক্ষেই সম্ভব। সেইযে 
নাগপুরে গান্ধী তাকে বলেছিলেন, "আমি টাকা চাই না, আমি 
আপনাকে চাই'_চিত্তরঞ্রনের কাছে বুঝি মনে হয়েছিল যে, গান্ধীর 
কণ্ঠকে আশ্রয় করেই ভারতমাত। তাকে এ কথা বলেছেন। তিনি 
ঠিক সেইভাবেই দেশের কাজে নিজেকে সঁপে দিলেন। এইযে 
মানসিকতা, এটা বিচারের বিষয় নয়, অনুভবের জিনিস। 

বাঙালী দেশবন্ধুর এই মানসিকতা! ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে 
কিনা সন্দেহ । তার! কি সত্যিই উপলব্ধি করতে পেরেছে, দেশসেবার 
যজ্ঞানলে চিত্তরঞ্জন কেমন সহজে ্বীয় বিত্বরাশি আহুতি দিয়েছিলেন 
'আর সেইসঙ্গে রাজোচিত সুখৈশ্বর্য জলাঞলি দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন 
দীনদরিদ্রের বেশ! এই প্রসঙ্গে তার এক জীবনীকার যথার্থই 
মন্তব্য করেছেন £756 585060090 1015 07800025200 

1600019০60 05612810165 0৫ 80901006819 0:217101)5 2174 
ঞ্ চিত্তনাম। ; কাজী নজরুল ইসলাম। 
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সেই নেতৃত্বই সার্থক যা ত্যাগে বিশুদ্ধ, আতদানে উজ্জল । 

বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের পিছনে ছিল ত্যাগ-পরিশুদ্ধ এমনি 

একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব । আজ এই সুদূর কালের ব্যবধানে, এ কথ৷ 
বলার দিন এসেছে যে, গান্ধী-পরিকল্লিত অসহযোগ আন্দোলনের 

উপর দেশবন্ধু যদি এমনভাবে তার নিজ নামের মুদ্রান্কিত করে না 

দিতেন, তা'হলে অত অল্প সময়ের মধ্যে এই আন্দোলন অতখানি 

সফল হতে পারত কিন] সন্দেহ । 

ভারতবর্ষ উপনীত হলো! ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে। 
নতুন প্রভাতের স্বর্ণদ্বার খুলতে আর দেরি নেই। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ অঙ্ক থেকেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 

দৃশ্যপট পরিবতিত হতে থাকে । এ পরিবর্তন অনিবার্ধ ছিল, অবশ্য- 
স্ভাবী ছিল। সে সময়ে ভারতময় যেন একটা ভাঙাগড়ার আয়োজন 
চলছিল। ইতিহাঁস-বিধাতার নেপথ্য বিধানেই | বিশ্বের যুদ্ধোত্বর 
পরিস্থিতি তখন একটা জগৎজোড়া আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন 
করছিল। তারতবর্ষধ এসে দাড়াল একটা পরিবর্তনের মুখে 

সকলেই বুঝল যে বাঁধা পথের নিধিত্বতা বর্জন করার দিন আসন্ন হয়ে 
এলো । দেশের প্রচলিত রাজনীতি তখন একটা নতুন মোড় নেবার 

জন্য উৎস্থক হয়েছে। পুরাতন রাজনৈতিক অভ্যাসের যূলোচ্ছেদ 
হবার উপক্রম হলো । আকাশে-বাতাসে নতুনের আহ্বান-_-“আসে 

নির্দয় নবযৌবন ভাঙনের মহারথে ।' ব্যক্তির ও জাতির ইতিহাসে 
মাঝে মাঝে তেমন আহ্বান নিয়ে নতুন যুগ এসে থাকে, যখন ছক- 

বাধ। পথে অগ্রসয় হতে মন আর চায় না। নাগপুরে চিত্বরঞ্জন কি 
দেই আহ্বান শুনেছিলেন ? 

+17106 00 147668 01 0. 18. 106ও : 2৪৮ 



১১২ ' দেেশবদ্ধু . 

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের ক্রাস্তিলগ্নেই বোঝা গেল ঘষে, 

ভারতবাসী একট বৃহৎ যুগসন্ধিক্ষণে যেন এসে উপনীত হয়েছে। 
অতীত রাত্রি অবসান প্রায়। নতুন চেতনার মধ্য দিয়ে নবধুগের 

অরুণোদয়ের আর বিলম্ব নেই। ইতিহাসের মঞ্চে, ভারতবর্ষের 

রাষ্িক আন্দোলনের মঞ্চে এবার নতুন নাটকের আয়োজন। 
এই নাটকের সূত্রধর, কুশীলব সবই নতুন। এবার নতুন ধরনের যজ্ঞ । 
সে যজ্ছের সমিধ নতুন, হোভা, উদগাতা ও অধব্ষ সব্ই নতুন, 
মাতৃপূজার জহ্/ সবাই রচনা করবেন নতুন অর্থ্যা। সেই 
পুজারীবৃন্দের মধ্যে প্রধান ছিলেন ছু'জন-_ মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধূ 
চিত্তরঞ্জন । এই ছুই মহান্ নেতার জীবনের এই পর্বের সঙ্গে ভারতের 
সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস একনুত্রে বিধৃত বললেই হয়। 

নাগপুর থেকে ফিরে এসেই চিত্তরঞ্জন প্রবল উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হলেন। রসা রোডের বাড়িটা মেন রাতারাতি নতুন রূপ 

পরিগ্রহ করল- জাতীয় আন্দোলনের একটি গীঠস্থানে পরিণত হয়ে 

গেল সেই বাড়ি যা ১৯০৬ সাল থেকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
আলোচনার একটি কেন্দ্র হয়ে ধাড়িয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত 
জীবনেও দেখা দিল আমূল পরিবর্তন। “সঙ্গে সঙ্গে কি আশ্চর্য 
পরিবতন দেখ! গেল চিত্তরঞ্জনের মধ্যে । সেদিন থেকে মদ ছু'লেন 

নাঃ নিরামিষ খেতে ধরলেন। এমন কি ধার চুরুটের ধোয়া 
নিভত না, সে চুরুটও ছেড়ে দিয়েছিলেন | আগের দিনের ভোগী 
পরের দিনে সর্বত্যাগী সন্নানী হয়ে গেলেন । তামাক ছিল তার 

নিত্য সহচর । এই তামাক সাজার ভার ছিল ভূত্য মজফ.ফারের 
ওপর। সে ছাড়া আর কেউ তার মনের মতো! তামাক সাজতে 

পারত না। ঘরে তামাক- বাইরে চুরুট। সবই ছাড়লেন। নাগপুর 
কংগ্রেসে সুরাপান নিবারণ সম্বন্ধে একট! প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল-_ 
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চিত্তরঞ্জন চিরদিনের জঙ্য মগ্তপানও ত্যাগ করলেন।* “ধীরে ধীরে 

ছাভ্ন, একেবারে ছাড়লে শরীর যে ভেঙে যাবে ।-_-শোন। যায় 

এর উত্তরে তিনি নাকি বলেছিলেন, “ছাড়লে একেবারে নিবিচারে 

ছেড়ে দেওয়াই উচিত।” মদ-চুরুট তে সামান্ত জিনিস- চেষ্টা 
করলে অনেকের পক্ষে ত1 ত্যাগ করা! অসম্ভব নয়। কিন্তু যেট। 

একবারেই অসম্ভব- প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দেওয়া, মাসিক পাশ হাজার 
টাক! আয়ের প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দেওয়া চিত্তরঞ্জন নিদ্ধিধায় তাও 

ত্যাগ করলেন। কিন্তু এইখানেই তার ত্যাগের শেষ ছিল না। 

সেই যে বলেছিলেন, “নবন্ধ ত্যাগ করো” চিত্তরঞ্জন অক্ষরে অক্ষরে 

তাই করেছিলেন_-নিজের বলতে তনি কিছুই রাখেন নি- স্ত্রী-পুত্র, 
বসতবাড়ি, ভোগবিলাসের যাবতীয় উপকরণ--সবই তিনি অকুষ্টিত- 
চিত্বে দেশলসেবার যজ্জকে আহুতিম্বরূপ অর্পণ করেছিলেন। তখন 

থেকে তার রাজনৈতিক জীবনে যে প্রচণ্ড গতিবেগ লক্ষ্য করা যায় 
তার উৎস ছিল এই ত্যাগ । এমন ত্যাগের দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল। 

এবং এইজন্য দেশবন্ধুব চরিত্র আলোচন। প্রসঙ্গে তার এই অতুলনীয় 
ত্যাগের কথাট। আমাদের বার বার মনে হয়েছে ও আমর বার বার 

তার উল্লেখ করেছি। 

অঙলহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে এইগুলি ছিল, যথা_ 

১। সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকরি ত্যাগ করা; ২। 
সরকারী দরবার প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ফোগদান ন1 করা; ৩। সরকারের 
সাহাষ্যপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্রদের ছাড়িয়ে আনা; ৪। 

আদালত বর্জন করা অর্থাৎ আইন-ব্যবসায় থেকে বিরত থাকা ও 
৫। ব্যবস্থাপক সভার নিরাচন বর্জন করা | তবে তিনটি বিষয়ের 

উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়__আদালত, কাউন্দিল ও স্কুঙগ-কলেজ 
বর্জন এবং এই ত্রিধ। বয়কটের ভিত্তিতে সেদিন গান্ধী এই 

আন্দোলনকে ব্যাপক করে তুলবেন সম্পুর্ণ অহিংস উপায়ে-_এই 

* গ্লেশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বছর £ সাতকড়িপতি রায় | 
৮ 
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ছিল তার মনের আশা। চিত্তরঞ্জনের প্রথম কাজ ছিল ছাত্র- 
সমাজকে অনুপ্রাণিত করা । কলকাতায় এসেই তিনি এই সম্পর্কে 

তিনটি সভায় বক্তৃতা করেন। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসের ১* 
১১ ও ১৩ তারিখে যথাক্রমে বিডন স্কোয়ার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার 

ও কুমারটুলি পার্কে এই সভা তিনটি হয়েছিল এবং এর প্রাত্যেকটিতে 
তিনিই ছিলেন সভাপতি । কালে! কোট গায়ে ও চটিজুতা। পায়ে 
তার সেই মৃত্তি হয়ত অনেকের স্মৃতিপটে আজো! অয্লান। থাকতে 
পারে। ওয়েলিংটন স্বোয়ারের বক্তৃতায় ছাত্রদের উপদেশ দিয়ে 
তিনি বলেছিলেন, “বাংলার তরুণগণ, তোমরাই তে। দেশের একমাত্র 

আশা, তবে এখনে! নিশ্চেষ্ট কেন? তার এই আবেদন ব্যর্থ হলো 

না। ১৪ই জানুয়ারী শহরের রাজপথে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখ 

গেল। এদিন কলকাতার কলেজের ছাত্ররা কলেজ ছেড়ে বেগিয়ে 

এলো । এদিনই মির্জাপুর পার্কে বিকেলবেলায় ছাত্রদের এক 
জমায়েতে চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে 

ছেলের! তাঁকে বললো-__আঁমাদের জন্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। 
করুন। তখন তিনি তাদের বললেন, তোমাদের এখন অনেক কিছু 
করতে হবে, গ্রামে গ্রামে স্বরাজের বার্তা বহন করে নিয়ে যেতে 

হবে, পল্লীজীবন গঠনের কাজে ব্রতী হতে হবে। আর তোমাদের 
মধ্যে যারা লেখাপড়া করতে চাও তাদের জন্য আমি ন্যাশনাল 

স্কুল করে দেব। কলকাতার জাগরণের বন্যা দেখতে দেখতে 

মফঃম্বলেও প্রবাহিত হলো। এইভাবে দেখা গেল যে, অল্পদিনের 

মধ্যে বাংলাদেশে মোট ত্রিশ হাজার ছাত্র অসহযোগ করেছিল । 

১৯২১, ১৮ই জানুয়ারি। 

চিত্তরঞ্জন “দেশবন্ধু' হলেন। 
এ তারিখের অম্বতবাজার পত্রিকায় ওরিয়েন্টাল জীবনবীমা 

কোম্পানীর কলিকাঁত। শাখার সেক্রেটারী বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত 
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চিত্তরঞরনকে “দেশবন্ধু আখ্য। প্রদান করে একখানি চিঠি প্রকাশ 
করেন। এর কিছুদিন পরেই স্বনামধন্য সাংবাদিক পাঁচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় তার “নায়ক' পত্রিকায় “দেশবন্ধু এই শিরোনামায় 
একটি শুন্দর সম্পাদকীয় লেখেন। শ্ঠামসুন্দরের সাভেন্ট 

পত্রিকাতেও অসহযোগ-মন্ত্র গ্রহণ করার জন্য চিত্তরপ্রনকে “দেশবন্ধু 
এই নামে অভিনন্দিত কর! হয়। শ্যামন্তুন্দর লিখেছেন £ এলু?ও 

68650] ০00120507612 1083 0656050 0 001710621:2101917 

76 6161০ 0£106517081201)0 (10101700 0: 1015 001765) 2150 

10106 06561:563 16 11615015 95 176. তখন থেকেই বাংলা তথা 

ভারতের জনসাধারণের কাছে তিনি এই নামেই পরিচিত হয়ে 

উঠতে থাকেন। আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি 
এই নামেরই মুদ্রান্থিত করে গিয়েছেন। স্ুুরেন্্রনাথ বাষ্টরগুর 

হয়েছিলেন । টিলক “লোকমান্ত” হয়েছিলেন আর আজ চিত্তরঞ্জন 

হলেন 'দেশবন্ধু” এবং গান্ধী হলেন “মহাত্মা । আমাদের জাতীয় 
জীৰনের ইতিহাসে এই চারিটি ঘটনাই মনে রাখবার মতো । 
কারণ আমাদের জাতীয় জীবনে রাজনৈতিক চিস্তাধারার বিকাশে 
এই চারজন রাষ্ট্রনেতার ত্যাগ ও দেশপ্রেম সমান শ্রদ্ধার সঙ্গেই 
স্মরণঘোগ্য । 

ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশে পরিণত হলেন। 

কথিত আছে, এই সময়ে তার বন্ধুস্থানীয় একজন রহস্তচ্ছলে তাকে 

বলেছিলেন, “চিত্ত, “দেশবন্ধু, কথাটাঁর মানে জানো? অভিধানে 

চগ্ডালকে দেশবন্ধু বল! হয়েছে । তোমাকে শেষ পর্যস্ত তোমার দেশের 

লোক একেবারে চাড়াল বানিয়ে দ্িল।” পরিহাস-রসিক চিত্তরঞ্জন 

হেসেই উত্তর দিলেন, হ্যা আমি তো টাড়ালই__পরাধীন 
ভারতে আমরা! সবাই চগ্ডাল। তার বিপুল ত্যাগের জন্তই 
দেশবাসীর হৃদয়ে তিনি দেশবন্ধুরূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু 
সকলের কাছে তার এই ত্যাগের দৃষ্টান্ত সহজে স্বীকৃতি লাভ 
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করে নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথ! এখানে উল্লেখ 
করা যেতে পারে। তিনি এই সময়ে চিত্বরঞ্জনের ত্যাগ সম্বন্ধে 

সন্দিহান হয়ে অমৃতবাজার পত্রিক'য় তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। 

১৮ই জানুয়ারী মির্জাপুর পার্কের সভায় দেশবন্ধু তার জবাব দেন। 
বলেন, “গত ছু'-তিন বছর ধরেই আমি পাগলের মতো দেশচিস্তায় 

কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি, প্র্যাকটিস্ না ছাড়লে একান্তমনে 

যে দেশসেবা করতে পারব না, তাঁও ভেবেছি । আমি স্ধন্থ। ত্যাগ 
করেই এখন দেশের কাজে ব্রতী হয়েছি। এতে যদি কারো মনে 
কোন সন্দেহ জেগে থাকে, সন্দেহ নিরসন করতে প্রস্তুত আছি ।” 

ক্রমে দেশবন্ধু তার চারদিকে বিপুল কর্মের আবর্ত রচনা করে 

লক্ষ্য সাধনে অগ্রসর হতে থাকেন | দিন-রাত খালি কাজ আর কাজ 

_যেমন করেই হ্কৌক বাংলার বুক অসহযোগের বন্যাশ্রোত বহিয়ে 

দিতে হবে। স্বদেশী আন্দোলনের দৃষ্টান্তটা ছিল তার সামনে । 

আজ জীবন-সায়াহে তিনি বাংলাদেশে সেইরকম একট] আন্দোলন 

গড়ে তুলতে কৃতসংকল্প হলেন । তার সেই সংকল্পাকে চরিতার্থ করবার 

জন্থ তর জীবনের শেষের চার বছর বিশ্রাম কাকে বলে তা তিনি 

জানতেন না। টাকাকড়ি ত্যাগ হয়ত অনেকের কাছে তেমন কিছু 

মনে হয় নি, কিন্তু এমনভাবে দেশের জন্য দধীচির মতো আত্মত্যাগ 

আর কে দেখাতে পেরেছেন? তিনি সত্যি জীবনসিন্ধু মন্থন করে 

অম্ৃতবারি এনেছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ ইতিহাস নেই। 
গান্ধীর যেমন মহাদেব দেশাই বা প্যারেলাল ছিলেন, ছুঃখের বিষয়, 
দেশবন্ধুর তেষন একজন সহচর কেউ ছিলেন না। যদি থাকতেন 

তাহলে তার জীবনের সেই কয় বছরের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস 

পাওয়া যেত। এর-ওর-তার টুকরে টুকরো ম্মতিকথায় যা পাওয়া 
যায় তা সামান্তই। 

২৬শে জানুয়ারি, রবিবার, ১৯২১। 

মির্জীপুর পার্কে বিরাট জনসভা হলে! । সমসাময়িক বিবরণ 
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থেকে জান] যায় যে, ত্রিশ-চল্লিশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল 

এই সভায়। মতিলাল নেহরু, গান্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলি 
৪ দেশবন্ধু এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ একটি 
মানুষের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন মাত্র এই অল্পদিনের মধ্যে 

কি রকম দান! বেঁধেছে গান্ধী তা স্বচক্ষে দেখে গেলেন । কলকাতায় 

গান্ধীর এইবারকার উপস্থিতির সময়ে একটি ঘটনা বিশেষভাবেই 
উল্লেখ্য । দেশবন্ধুর কোন আীবনীকাঁর এটির উল্লেখ করেন নি। 
আগেই বলেছি, দেশবন্ধুর অন্থুরোধক্রমে বাংলার যুগাস্তর ও অনুশীলন 
উভয় দলের বনহুসংখ্যক বিপ্লবী নাঁগপুর কংগ্রেসে ডেলিগেট হয়ে 

গিয়েছিলেন । গান্ধীর অহিংসাবাদে এদের বিশ্বাস ছিল না এবং 

এট! তার। বুঝতে চান নি। তারপর নাগপুর থেকে চিত্তরঞ্জন 
যখন অপহযোগী হয়ে ফিরলেন তখন পূর্ণ দাস, পুলিন দাস প্রভৃতি 
তৎকালীন বিপ্লবী নেতার! তাকে বলেন যে, এই অহিংস অমহযোগ 

আন্দোলনে যোগদান কর।র আগে তারা একবার গান্ধীর সঙ্গে 

এক বৈঠকে নিলিত হতে চান এবং দেশবন্ধুকে এই বৈঠকের ব্যবস্থা 
করার জন্য তার। অন্থুরোধ করেন। 

বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে দেশবন্ধুর ছিল প্রাণের যোগ । আর 
সে যেগ ছিল সন্ত্রাসবাদের সথচনাকাল থেকেই । অর্থ দিয়ে, সামর্থ্য 

দিয়ে তিনি এদের শ্রন্ধা অর্জন করেছিলেন। এদের বাদ দিয়ে 

যে বালায় অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপকভাবে সফলতা লাত 

করতে পারবে না, একথ] তার জানা! ছিল। তাই তার রস রোডের 

বাড়িতে এই সময়ে (সেপ্টেম্বর, ১৯২১) গান্ধীর সঙ্গে বিপ্লবীদলের 

প্রতিনি্ধদের এক বৈঠক বলেছিল। সেই বৈঠকে গান্ধী যা 
বলেছিলেন তার সারমর্ম এই £ 

“তোমার বিপ্লবী দল মুষ্টিমেয়, তোমরা জীবন পণ করতে পার, কিন্ত 

এইভাবে চুরি করে অস্ত্রসংগ্রহ করে ব্রিটিশরাজের বিশাল দৈন্যের কি 
করতে পারবে? আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশবাহিনীর মজে অস্ত্যুদ্ব_ 



১১৮ দ্বেশবদ্ধু 

81060 181৮-অসভ্ভব। কিন্ত যদি অহিংসা পন্থা গ্রহণ কর, তবে 

অহিংসভাবে বিপ্লবের বাণী গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে পারবে। লুকিয়ে 
টিছ করতে হবে না। গ্রকান্তে গ্রামবাসীদের বোঝাও, ব্রিটিশ সরকারের 
লঙ্গে অসহযোগ কর, এতেই গণজাগরণ হবে। যদ্দি অধিকাংশ ভারতবাসী 

চায় ইংরেজ চলে যাবে, ইংরেজ চলে যেতে বাধ্য হবে। পশুবল দিয়ে 
ইংরেজের সঙ্গে না লড়ে, মানসিক বল, আত্মিক বল দ্দিয়ে লড়াই কর ।, 

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন £ “সেদিন আমাদের অনেকের 
কাছেই মনে হয়েছিল যে, শাস্তির এই শ্রুণিমধুর বাণী অথবা 
অহিংস অসহযোগ নীতি দেশকে ভবিষ্যতে নিবীর্ধ করে দেবে ॥ 
ভারপর গান্ধীর ইচ্ছাক্রমে পুলিন দীসের সঙ্গে তার এই বিষয়ে এক 
বিশেষ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। গান্ধী ইতিপূর্বে পুলিন দাস ও 

অনুশীলন সমিতি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলেন এবং তিনি ষে 
অহিংস অসহযোগ সমর্থন করেন না, তাও গাঞ্ধী জানতেন। তিনি 
পুলিন দাসের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে ইচ্ছা! করেছিলেন । 
এই স্মরণীয় সাক্ষাৎকারের বিবরণ পুলিন দাস স্বয়ং এইভাবে 
লিপিবদ্ধ করেছেন : 

ব্যারিস্টার স্থবোধ রায় ও ব্যারিস্টার হিমাংশু বস্থ আমাকে সঙ্গে করিয়া 

সি. আর. দাশের বাড়িতে যাইয়৷ গান্ধীর সহিত পরিচয় করাইয়। দিলেন । 

কিছুক্ষণ আলোচনার পর গান্ধী জানাইলেন যে, তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষে আমার 

সহিত আলোচনা করিবেন, এবং হয় তিনি আমাকে তাহার মত গ্রহণ 

করাইবেন, নতুবা ভিনিই আমার মতে দীক্ষিত হইবেন। সেই সময় মতিলাল 
নেহরুও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন যে, তুমি 

ষ্খন দাশকেই তোমার স্বমতে আনিতে পারিয়াছ তখন পুলিন দাসকে তো 

অতি সহজেই স্বমতে আনিয়া ফেলিবে। তখন গান্ধী কিন্ত বলিয়া ফেলিলেন, 

না হে না, এই ক্ষেত্রে একটু শক্ত পাল্লায়ই পড়িয়াছি।, 
'আমাদের গুপ্ত আলোচন! তিনদিন চলিয়াছিল। গান্ধী বলিলেন, তোমরা 

বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাও ব্যর্থ হইল, এইবারে অহিংস! 
অসহযোগ নীতি গ্রহণ কর। তোমর1 নিশ্চয়ই শ্বাধীনত| লাভ করিবে। 
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আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অহিংসা অসহযোগ-নীতি গ্রহণ করিলেই যে, 

স্বাধীনতা পাইব ভাহারই বা কি যুক্তি আছে? অধিকন্ত আমাদের 
বৈপ্লবিক পন্থা ব্যর্থ হইয়াছে একথাও আমি স্বীকার করতে পারি না। 

আমাদের প্রচেষ্টার প্রভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে বিচলিত হইয়াছিল 

_-তাহার ফলেই বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়াছে, মণ্টেগু-সংস্কার আনিয়াছে। গান্ধী 
বলিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা তো পাও নাই। সতরাং তোমার্দের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা 

বার্থ 'হইয়াছে। আমি বলিলাম, ব্যর্থই হইয়াছে, একথা আমি স্বীকার 

করিতে পারি না।--.আমরা বিশ্বাস করি যে পৃথিবীতে কোন কালে কোনও 

পরাধীন দেশই বিপ্লব ও যুদ্ধ-বিদ্রোহাঁদি ব্যতীত স্বাধীন হইতে পারে নাই। 
-*"তখন গান্ধী আমাকে স্বাধীনতার স্বরূপ বুঝাইলেন। বলিলেন, আত্মার 

স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা । আমি বলিলাম, এইরূপ স্বাধীনতার প্রতি 

আমরা আকৃষ্ট নই। গান্ধী বারে বারে একই কথা বলিতে থাকেন__অহিংস 

অসহযোগ আন্দোলন অগ্রসর হইতে থাকিলে উহা দ্বারাই রাজনৈতিক 

স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর হইবে । আমার সেই একই উত্তর-_-আমরা কিন্ত 

সেইরূপ মনে করি না। এই সুদীর্ঘ আলোঁচনাঁকালে গান্ধী কখনো উত্তেজিত, 

কখনো! কুপিত আবার কখনো একটু বিমর্ষ হইয়াছিলেন। শেষের দিন 
একটু বিরাগভাঁবেই ভ্রকুটিসহ বলিয়া উঠিলেন_ প্রথমেই যদি স্থিয় বিশ্বাস না 
জন্মে তবে যুক্তি চলিতে পারে না। এইখানে আমিও নিরস্ত হইলাম ।* 

বাংলার বিপ্লবী! গান্ধীর অহিংসবাদ গ্রহণ করে নি। পুলিন দাস 
তার আত্মচরিতে আর একদিনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। 

সেদিন দেশবন্ধুর বাড়িতে গান্ধী মৌপলা-বিদ্রোহের কথা৷ আলোচন! 

করেছিলেন । তখন সেখানে অনুশীলন সমিতির কয়েকজন সভ্য 

এবং মৌকত আলি ও কয়েকজন মুসলমান, নেত। উপস্থিত ছিলেন। 
মোপলার1 বলপ্রয়োগ ও ভীতিপ্রদর্শন করে সেই সময়ে অনেক 

হিন্দুদের মুদলমান করেছিল। গান্ধী তারই ভয়াবহ বিবর্ণ 
আলোচন। করেছিলেন। পুলিন দান লিখেছেন 

“গান্ধী অহিংস! নীতির গুণকীর্তনে রত হইলে একজন মুসলমান নেতা! 
বলিয়া উঠিলেন, আমি আমার ধর্মের জন্য প্রয়োজন হইলে অহিংদ থাকিতে 

* আত্মচরিত ; পুলিন দাস 
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পারিব না। গান্ধী বলিলেন, হা, হা, আমি ত তোমাকে সেই অধিকার 
পুর্বেই দিয়াছি। তৎক্ষণাৎ একজন হিন্দু যুবক দীড়াইয়। বলিল, তবে আমরাও 
আমাদের ধর্মের জন্য প্রয়োজন হইলে হিংসানীতি অবলম্বন করিতে পারিব। 

গান্ধী জানাইলেন, না, ন!, তোমর! পারিবে না। কারণ হিন্দুধর্মে হিংস! 

সর্বতোভাবেই নিষিদ্ধ, মুসলমান-ধর্মে হিংসার স্থান আছে। তখন যুবকটি বলিল, 

আমাদের গীতার মধ্যেও ত হিংসার স্থান আছে। গান্ধী প্রবল আপত্তি 

জানাইলে ও বলিলেন, তোমরা গীতার ঘা অর্থ কর, আসলে উহার রথ ভিন্ন। 

আমি ভালভাবেই গীতা পড়িয়াছি।' 
গান্ধীর এই অদ্ভুত যুক্তি_ এক সম্প্রদায়ের হিংায় অধিকার 

থাকবে মার মন্ত সম্প্রদায়ের থাকবে ন' বিপ্লবীরা মেনে নিতে 

পারে নি। দেশবন্ধু দেখলেন, তিনি যে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ত 

করতে চলেছেন, তাতে য'দ বাংলার বিপ্লবের সহযোগিতা না পান 

তাহলে আন্দোলন সফল হবে কিনা সন্দেহ। বিপ্লবীদের উপর 

তাঁর অসম প্রভাব ছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীণ চট্টোপাধ্যায় 

বলেছেন, যখন দেশবন্ধু আমা:দ7 কাছে অনুরোধ করলেন অসহযোগ 

আন্দোলনে তাকে সহায়তা করতে তখন আমরা রাজী হয়েছিলাম । 

তিনি আমাদের বলেছিলেন তোমরা আমার পিছনে না ধ্াড়ালে 

আমি কেমন করে এই আন্দোলন চালা” আমল কথা, দেশবন্ধু 

একদিকে যেমন অসহঘোগ আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন, তেমনি 

বিপ্লবীদেরও ভিনি গোপনে প্রকান্যে গভীরভাবে স্েহ করতেন 

ও সাহায্য করতেন। নিপ্লবীরা তার ডাকেই ইংরেজ-বিরোধী 

আন্দোলন হিসাবেই অপহযোগে যুক্ত হয়েছিলেন । এবং আহ্গ একথা 

বলবার দ্রিন এসেছে যে, সেদিন অসহযোগ মান্দোলনের প্রান্কালে 

বাংলার বিপ্লবীদের অকুগঠ সহহোগিত। যদি দেশবন্ধু না পেতেন, 
তাহলে এ আন্দোলন অতখানি সফল হতো! কিনা সন্দেহ। 
দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের ইহ! একটি বড় দৃষ্টান্ত বলেই এখানে 
এই ঘটনাটি উল্লেখ করলাম। 



দ্বেশবন্ধু -১২১ 

দেশবন্ধুর কোন জীবনীকার বাংলাশ শ্মসহযোগ আন্দোলন 

প্রসঙ্গে একটি বিষয়েব উল্লেখ করেন নি। সেটি দেশবন্ধু-নজরুল 

সম্পর্কর কথা । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংল! 
সাহিত্য-জগতের নৈখত কোণে হঠাৎ দেখা গেল একখণ্ড কাঁলে। 
মেঘ । ধীরে ধীরে সেই মেঘ পরিবাাপ্ত হয় বাংলার সাহিতাকাশে। 

শে! শো শবে তার তাঁন উঠল “বিষের বীশীতে', তার রুদ্রঝঙ্কার 

মন্দ্রিত হয়ে উঠল, “অগ্মিবীণায়। রবিকর-ছ্যুতিতে টদ্ভামিত বাংল। 

কাব্যগগনে উদিত হলেন বিদ্রোহী কবি “ছুংখু মিঞা ॥ কণ্ঠে তার 
নতুন সর £ 

রবিশশীতাঁরা প্রভাত সন্ধ্যা তোমার আদেশ বহে 

এই দ্িবারাতি আকাশ-বাতাস নহে এরা কারো নহে__ 

সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে নজরুলের প্রত্যক্ষ কোন 

সক্রিয় ভূমিক1 ছিল ন1 সত্য কিন্তু যেটুকু ছিল ও দেশবন্ধুর সাহচর্ধে 
যার প্রকাশ দেখ। গিয়েছিল, ত1 অস্বীকার বা টপেক্ষার জিনিস নয়। 

নবধুগের চাঁরণ-কবি নজরুল এবং এই ক্ষেত্রে সেদিন তারই ছিল 

অগ্রনী ভূমিকা । স্বদেশীযুগে রবীন্দ্রনাথের যে ভূমিকা ছিল, 
অসহযোগের দিনে বিদ্রোহী কবি নজরুলেরও ঠিক সেই ভূমিকা 

ছিল। পরাধীনতার অসহ্য যন্ত্রণা, মানুষের মধ্যে মানুষের আগিক, 

সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যে তার অন্তরের বিদ্রোহী কবি- 

সত্বাকে সেদিন যেভাবে অস্থির করে তুলেছিল তার পরিচয় বাঙালী 

পেয়েছিল। দেশবন্ধুর ত্যাগ আমাদের স্তিমিত প্রাণে যে প্রেরণ। ও 

আলোড়ন এনে দিয়েছিল ঠিক তেমনি ধরনের একট? তীব্র অনুসৃত 
এনেছিলেন নজরুল সেই একই সময়ে তার দেশপ্রেমমূলক গান 

ও কবিতার মধ্য । 

ইংরেজের শাসনকে শোষণ বলে নজ্ররুলই প্রথম তার বলিষ্ঠ কণ্ঠে 
ধিক্কার জানিয়েছিলেন তার “বিদ্রোহী' ও “রিয়াদ কবিতা ছুইটিতে। 

নজরুলের বিদ্রোহী কবিসত্বার পশ্চাংপটে আছে ভারতের সেদিনকার 
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মুক্িসংগ্রাম যার পুরোৌভাগে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরপ্রন। সেদিন 
আমর! দেশবন্ধুর পাশে বু সভা-সমিতিতে নজরুলকে দেখেছি, 

যদিও গান্ধীর অহিংস অসহযোগ-মস্ত্রে তিনি যে খুব বেশি আস্থা 

পোষণ করতেন তা নয়। নেতা হিসাবে তিনি মানতেন দেশবন্ধুকে ই, 
আর কাউকে নয় । এবং কেন যে মানতেন তা দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে 
রচিত তার 'ইন্দ্রপতন' শীর্ষক সুদীর্ঘ কবিতাটির মধ্যে কবি অতি 
মর্মস্পর্শী ভাষাতেই বলেছেন | বাংলার সমকালীন আর কোন কবির 

লেখনী থেকে আমর! দেশবন্ধু সম্পর্কে এমন সুন্দর কবিতা শাই নি। 
দেশবন্ধুও নজরুলকে অত্যন্ত স্মেহে করতেন, বাসম্তী দেবীও। 
দেশবন্ধুর অন্থরোধেই নজরুল তারই মতো সেদিন সারা বাংলাদেশ 
ঘুরে স্বরচিত গান ও কবিতার মাধ্যমে অসহযোগের বাণী প্রচার 

করেছিলেন । দেশবন্ধুর সঙ্গে নজরুলের প্রথম ঘোগাযোগের 
বিবরণট। এই £ 

“১৯২১ সালের বিরাট অসহযোগ আন্দোলন তখন চলছিল। তারই জন্ত 

একটি গান লেখার অনুরোধ করা হয়েছিল দেশবন্ধুর তরফ থেকে । তিনি তার 

“ভাঙার গান কবিতাটি লিখেছিলেন ১৯২১ সালের জুলাই মাসে, কুমিল্লা থেকে 

ফিরে আসার কিছুদিন পরে। আমার সামনেই দাশ-পরিবারের শ্র্তকুমার- 

রঞুন দাশ “বাংলার কথা'র জন্য একটি কবিতা চাইতে এসেছিলেন। শ্রীযুক্ত 

বামন্তী দেবী ও দেশবন্ধু তাকে কবিতার জন্য পাঠিয়েছিলেন। দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্ন দাশ তখন জেলে থাকতেন ও সেখান থেকেই নজরুলের কাছে কবিতা 

চাইবার জন্য বাসস্তী দেবীকে বলেন। এই কণিতা৷ (“কারার এ লৌহ কবাট') 
“বাংলার কথায় ছাপা হয়েছিল। এই কবিতার জন্য বাসন্তী দেবীর ছয় 

মাসের জেল হয়েছিল । অহিংস অসহযোগের যুগে আন্দোলনের নেতা দেশবন্ধুর 
কাগজে এই কবিতা! প্রকাশিত হওয়ার জন্ত তৎকালীন অহিংসবাদী কংগ্রেসীর। 

খুব চটে গিয়েছিলেন । কিন্তু দেশবন্ধু নজরুলকে আশীবাদ করেছিলেন ।' 

নজরুল অব্থ প্রায়ই বাসন্তী দেবীর ওখানে খেতে ধেতেন? আর দেশবন্ধু 
যখনই £সময় পেতেন তখনই গান শোনাবার জন্ত তাঁকে আমন্ত্রণ করতেন। 
দ্বেশবন্ধু জেল থেকে মুক্তি পেছছে নজরুলকে পুর্বাপেক্ষা। আরো! গভীর দেহ দেখাতে 
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গুলু করেন। এইজন্যই তার মৃত্যুতে নজরুল ম্রেহহার] হয়ে তার ওপর এত 

ভাল ভাল কবিতা ও গান লিখেছিজ্েনে। নারায়ণ পত্তিকায় তার অনেকগুলি 

কবিতা ছাপ! হয়েছিল; তখন নজরুলের অঙ্গে চিত্ররঞ্রনের সাক্ষাঁৎ-পরিচয় না 
থাকলেও, লেখার শক্তির জন্য তখন থেকেই তাঁর ওপর তাঁর নজর পড়েছিল 1,* 

পরবর্তীকালে গান্ধী যখন আচম্থিতে অসহযোগ আন্দোলন 

প্রত্যাহার করেন তখন দেশব্যাপী সেই অবসন্নতার দিনে “ধূমকেতুর, 
নজরুল বিশেষভাবেই স্মরণীয় । রবীন্দ্রনাথের আশীবাদ শিরে 

ধারণ করে 'ুমকেতুর” আবিভাব হয়েছিল জাতিকে নবীন মন্ত্র 
দীক্ষা দেওয়ার জন্ত ৷ সেদিন নজরুলকণ্ঠে আমর। শুনেছিলাম £ 

জাগোরে জোয়ান! ঘুমায়ো৷ ন] ভূয় শাস্তির বাণী শুনি। 

হৃতা দিয়ে মোর। স্বাধীনতা৷ চাই বসে বসে কাল গুনি 
জাগোঁরে জোয়ান! বাত ধরে গেল মিথ্যার জাল বুনি। 

নজরুলের এই দৃপ্ত আহ্বান সেদিন কলকাতার একজন তরুণ সাড়া 

দিয়েছিলেন। তিনি গোপীনাথ সাহা । এই গোগীনাথকেই নজরুল 

বলেছিলেন £ “সমগ্র ইংরেজ-সমাজ আমাদের শত্র। তাদের 

ভাসিয়ে দিতে হলে চাই প্রাণবন্ত । তারই আবাদ করছি আমি 

ধূমকেতুর পৃষ্ঠায়” ডে-_সাহেবের হত্যাকাণ্ড এর পরের ঘটন1। 
দেশে যখন সমস্ত আন্দোলন একরকম [িতিয়ে এসেছিল, তখন 

বাংলায় যে-সব তরুণ মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল, তার প্রেরণা 

এসেছিল ধূমকেতু থেকেই। অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে এমন 
অনলবর্ধী অভিযান সমকালীন ভারতের আর কে'ন সাময়িক 
পত্রিকায় দেখা যায় ন। কথিত আছে, ধূমকেতু চালাবার জন্ত 

হেমস্তকুমার সরকারের হাত দিয়ে দেশবন্ধু নজরুলকে এককালীন 
কিছু টাক দিয়েছিলেন । সেই টাক হাতে নিয়ে নজরুল বলেছিলেন 

“ফকিরের দান, মাথায় করে নিলাম দেশবন্ধু তখন সত্যিই নিংন্য, 

* নজরুল স্মৃতিকখ! £ মুজাফফর আহ্মেদ। এর মধ্যে তথ্যগন্ত কিছু ভুল আছে। দেশবন্ু 
কৃতি হন ১৯২১-এর ১*ই ডিসেম্বর ; তার কারাদ হয় ১৯২২-এর ৬ই জানুয়ারী । বাসন্তা ঘেবীর 
ভখনে! কারা ছয় নি। 



ই দেশবন্ধু 

ফকির । সরকারের রোষদৃষ্টি পড়ল নজরুলের উপর | রাজদ্রোছের 
অপরাধে তিনি ধৃত হলেন (১৯২৩) এবং বিচারে তার একবছর 

জেল হয়। 

হেমস্তকুমার সরকারের মুখে শুনেছি ষে, হুগলী জেলে নজরুল 

যখন অনশন ধর্মঘট করেছিলেন তখন দেশবন্ধু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন। 

তিনি হেমস্তুবাবুকে হুগলী জেলে চিঠি ছিয়ে পাঠিয়ে নজরুলকে 
অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে বলেল। কিন্তু নজরুল তার 

সংকল্পে দৃঢ় থাকেন৷ তখন দেশবন্ধু নরুল সহ হুগলী জেলের 

রাঁজবন্দীদের জন্য প্রবল আন্দোলন আরস্ত করে দাবীদাওয়া আদায় 

করায় পরে ধর্মঘট প্রত্যানৃত হয়। নজরুস-দেশবন্ধু প্রসঙ্গে কবির 

বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু, বন্ধুবর প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এক পত্রে আমাকে 

জানিয়েছেন, নজরুলকে দেশবন্ধু যথেষ্ট ভালবেসেছিলেন। তখন 

প্রায় তার প্রতিটি সভাতেই নজরুলকে সঙ্গে রাখতেন । বাসম্তী দেবী 
নজরুলকে নিয়ে খাওয়াতেন, মাতার স্সেহে কবিকে আদর করতেন । 

চিত্তরঞ্জনের সঙ্গেও নজরুলের গভীর সখ্যতা ছিল। দেশবন্ধু 

একদিকে যেমন অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন, তেমনি 

তিনি বিপ্লববাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। নজরুল এই 

জন্যই দেশবন্ধুর মতাদর্শকে ভালবেসে সাধ্যমত গান্ধীর আন্দোলনে 
যুক্ত থেকে কাঙ্দ করেছিলেন । প্রাণতোষ বাবু অসহযোগ 

আন্দোলন ও বাংলার বিপ্লবীদের প্রসঙ্গে আমাকে আর একটি পত্রে 

বলেছেন £ ১৯২১ সাল থেকে দেশে যে আন্দোলনের ধারা! বইতে 

থাকে তাতে বিপ্লবীরা সদলে গান্ধী আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন 

অহিংসা সংগ্রামে কোন বিশ্বাম ন। থাক! সত্বেও। কারণ ব্রিটিশ- 

বিরোধী সংগ্রামকে জোরদার করার জন্যও বটে, আর বিপ্লবী 

দলকে পুষ্ট করার জন্যও বটে। লেখকও এই মত সমর্থন করেন। 
দেশবন্ধু ভিন্ন বাংলার বিপ্লবীদের অহিংস সংগ্রামে আকর্ষণ কর! 
সেদিন আর কারো পক্ষে ই সম্ভবপর ছিল না । 



॥ উনিশ ॥ 

বন্থার স্রোতের মতোই তুবার বেগে প্রবাহিত হলে। অসহযোগ 

আন্দোলন সারা বাংলা দেশে । সেই শ্রোতৌধারাকে ভগীরথের 
মতো! পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দেশবন্ধু। তার আমন্বপুবিক 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের দরকার । নাগপুর 

থেকে ফিরে এসেই তিনি যৌবনের সতেজ শক্তি নিয়ে এই 

আন্দোলনে ঝাঁপ দিলেন। ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের 

দিকে গান্ধী কলকাতায় এসে ছু'সপ্তাহকাল অবস্থান করেছিলেন। 

আগেই বলেছি দেশবন্ধু প্রথমে আহ্বান জানিয়েছিলেন কলকাতার 

ছাত্রদের। তার সে আহ্বান ব্যর্থ হয় নি। তার উদ্দীপনাপূর্ণ 
বক্তৃতা শুনে মহানগরীর ছাত্রসমাজ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বাংলা 

দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম বঙ্গবাসী, রিপন, সিটি ও বিদ্যাসাগর-_এই 

চারটি প্রধান বেসরকারী কলেজের ছাত্ররা কলেজ বর্জন করে তার 

আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। ১৪ই জানুয়ারি এক বিরাট সভায় 

দেশবন্ধু ছাত্রদের বললেন £ “একবছর কি ছু'বছর তোমরা লেখাপড়া 

স্থগিত রাখতে পার, কিন্তু ব্বরাজ-সংগ্রামে তোমাদের এখানে 

যোগদান করতে হবে। শুধু কলেজ ছাড়লেই হবে না, গঠনমূলক 
কাজও করতে হবে তোমাদের । দেশের তরুণরা! যদি এইভাবে 

এগিয়ে আস তাহলে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে দেশ স্বাধীন 

হবেই |, 

তারপর যখন কতকগুলি ছাত্র জাতীয় বিগ্ভালয়ের জন্য তাদের 

দাবী জানাল, তখন দেশবন্ধু একমাসের মধ্যেই তাদের দাবা পূরণ 
করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এইরকম একট। জাতীয় 

বিষ্ঠালয় স্থাপনের জন্য তিনি অগ্রণী হলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি 

কলকাতার কয়েকটি শিক্ষায়তনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাং করেন। 
এই জাতীয় প্রচেষ্টায় কিস্তু কেউই উৎসাহ দেখালেন না, অনেকে 



১২৬ দবেশবন্ধু 

আবার এর কার্ধকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহও প্রকাশ করলেন। তখন 

দেশবন্ধু মনে করলেন যে, ছেলেদের জন্য একটি নতুন জাতীয় 
বিদ্যালয়ই তিনি খুলবেন। স্কুল খুলতে হলে বাড়ি দরকার। 
অনেক অনুসন্ধানের পর ১১ নম্বর ওয়েলিংটন ম্বোয়ারে “ফোরবেস্ 

ম্যানসন্ ভাড়া নেওয়া হলে। | মাসিক ছ'হাজার টাক। ভাড়ায়। 

এইখানেই ৪ঠ ফেরুয়ারি গৌড়ীয় সববিদ্যায়তন ও জাতীয় মহা- 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্বোধন করেন মহাত্বা গান্ধী। 

সেদিন দেশবন্ধু উপস্থিত থাকতে পারেন নি; তিনি একটু অসুস্থ 

ছিলেন। অন্যান্ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতিলাল নেহরু ও মৌলান। 

আবুলকালাম আজাদ এই শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তার! 
সকলেই দেশবন্ধুর এই প্রয়াসের জন্য তাকে অভিনন্দিত করেন। 

“ফোরবেস্ ম্যানসন্' পাচতল। বাড়ি। 

এইখানেই অসহযোগের বিরাট কর্মযজ্ঞের সুচন1। 

এখানেই নবীন বাংলার এক নতুন নেতৃত্বের অভ্যুদয় 
এইখানেই নবীন ভারতের রাজনীতিতে বিরচিত হয় এক 

নতুন ইতিহাস। সে ইতিহাসের নায়ক- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। 
আর সেই ইতিহাসেরই দিগন্তে সেদিন আর একটি বিদ্রোহী তরুণের 

আবিভাব ঘটেছিল ধাকে দেশবন্ধুর মানসপুত্র বলা যেতে পারে-_ 
বল! যেতে পারে তার রাজনৈতিক ভাবধারার প্রধান উত্বরসাধক। 

তিনি স্থতাষচন্দ্র। ফোরবেস্ ম্যানসনে খোল। হলো গৌড়ীয় সর্ব- 

বিদ্যায়তন ; তিনরকম পরীক্ষার ব্যবস্থা হলে। এখানে-_আদ্য, মধ্য 

ও উপাধি । এই বিদ্যায়তনের প্রথম প্রধান অধ্যক্ষ হলেন অধ্যাপক 

জে. এল. ব্যানাজর্শ ( জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় )। ইনি দেশবন্ধুর 
ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মধ্যে অন্থতম ছিলেন। পূর্বে ইনি স্ুরেন্দ্রনাথের 
বেঙ্গলী পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন আর বিদ্যাসাগর কলেজে 
ইংরেজীর অধ্যাপনা! করতেন। একজন সুবক্ত1 হিসাবে ইনি খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন। এইভাবে জেলায় জেলায় জাতীয় বিদ্যালয় 
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খোলা হয়। পাঠ্যপুস্তক সর্বত্র প্রায় একই। কেবল পরীক্ষা- 
কেন্দ্র হলো কলকাতার এই সববিদ্যায়তন। তারপর শ্যামাদাস 

কবিরাজকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন বৈদ্যশান্ত্র লীঠ। সেই সময় 
মেডিকেল কলেজ ও ক্যাম্বেল থেকেও অনেক ছাত্র অসহযোগ 

আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তাদের শিক্ষার কি হবে? 

ডাক্তার স্ুন্দরীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্রের বন্ধু, প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসক 
অথচ জাতীয়তাবোধে উদ্দদ্দ। আচার্য শিবনাথ শীস্ত্রীর কাছে ইনি 

ও বিপিনচগ্র স্বদেশসেবার প্রথম দীক্ষা নিয়েছিলেন-_-এসব কথ 

জানতেন দেশবন্ধু। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি আলোচন! 

করলেন এবং তারই কর্তৃত্বাধীনে এ ম্যানসনেই ন্াশনাল 

মেডিক্যাল ইনষ্রিট্যুট (জাতীয় আয়ুবিজ্ঞান পরিষদ্) স্থাপিত হয়। 

কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন সুন্বরীমোহন। তার মুখে শুনেছি 

যে, দেশবন্ধু যখন তার কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে আসেন তখন তাকে 

দেশবন্ধু বলেছিলেন__“আপনার যোগ্য বেতন দিতে পারি, এমন 
সাধ্য কিন্ত আমার নেই, তবে আপনাকেই এট। গড়ে তুলতে হবে ॥ 

দেশবন্ধুর কথার উত্তরে সুন্দরীমোহন তাকে বলেছিলেন, “আপনি 
অত ত্যাগ করতে পারলেন, আর আমর কিছু পারব না! 

আমি আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম, আপনি নিশ্চিম্ত থাকুন ।, 

সেইদিন থেকে তার মৃত্যুর দিন পবস্ত ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস 

কিভাবে তার প্রাতিভা ও পরিশ্রম দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি 

প্রথম শ্রেণীর বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে পরিণত করেন, 

সে ইতিহাস স্ুবিদ্িত। এজন্য তিনিও কম ত্যাগ স্বীকার করেন নি। 
ত্যাগ যখন সত্যিকার ত্যাগ হয়, তখন তা অনেকের চিত্তকেই 

যে উদ্বন্ধ করতে পারে, দেশবন্ধুর ত্যাগটাই তার একটা বড় 
ৃষ্টাস্ত । উজ্জল দৃষ্টান্ত । শাশ্বত দৃষ্টান্ত । 

অসহুযোগের মন্ত্র প্রচারের জন্ত ফেব্রুয়ারির শেষভাগ থেকে 



১২৮ দেশবন্ধু 

শুরু করে জুলাই মাস পর্যস্ত দেশবন্ধুকে সমগ্র পূর্ববঙ্গে অশ্রান্তভাবে 
ভ্রমণ করতে দেখা যাঁয়। ললাটে ত্যাগের বিভূতি আর পরিধানে 

সামাস্ত বেশভূষ।_ চিত্তরঞ্জন ছুটলেন পুববাংলার দিকে। তার 

আগে আগে চলেছে তাঁর অতুলনীয় ত্যাগের বার্তা | ব্যারিস্টার পি. 
আর, দাশ-_ লক্ষ্মীর কমলবনে যিনি বাম করতেন, ধার ভোগবিলাস 

ও এশ্বর্ধ ছিল ইন্দ্রতুল্- সেই মানুষ এখন দেশের কাজে 

জনসাধারণের মধ্যে নমে এসেছেন_এই সংবাদ সে(দন পদ্ম 

মেঘনা, ব্রন্মপুত্রেগ কুলে কুলে যে শিহরণ জাগিয়েছিল ৩। ভাষায় 
বর্ণনা করা যাবে না, তা শুধু হাদর-মন দিয়ে অনুভব করতে হবে। 

পুব-বাংলার শহরে শহরে সেদিন কি উত্তেজনা, কি আগ্রহ জেগেছিল 
দেশবন্ধুকে দেখবার জন্য, তার কথা শুনবার জন্য, ত1 আন্ত 

এই সুদূরকাঁলের ব্যবধানে, আমরা সহজে অনুমান করতে পারব 

না। নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, মৈমনসিংহ, টাঙ্গাইল, মৌলবীবাজার, 

হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল গ্রভৃতি স্থান নিরবচ্ছিন্ন 
ভাবে এই সময় তিনি পরিভ্রমণ করেছিজেন। এই বিপুল উৎসাহ 
উদ্দীপনার কারণ ছিলেন শুধু দেশবন্ধু, গান্ধী নন। নারায়ণগঞ্জ ও 

ঢাকায় জাতীয় বিদ্যাগীঠ স্থাপিত হয় এই সময়ে । দিকে দিকে 

জাগরণ, দিকে দিকে চাঞ্চল্য । স্বদেশী আন্দেখলনের পর এমন 

ঘটন। আর কেউ প্রত্যক্ষ করে নি। সত্যিই যেন একটা উচ্ছল ও 

স্বত:স্ফ্ড প্রাণপ্রবাহ সেদিন বয়ে গিয়েছিল পুব-বাংলার জেলায় 
জেলায় । 

এই প্রসঙ্গে স্বনামধন্য অধ্যাপক ও প্রখ্যাত অসহযোগী 

নৃপেন্দ্রচজ্্ বন্দ্যোপাধ্যায় তার আত্মচরিতে লিখেছেন £ ৭1০ 

1510 0৫ 0. 1২, 1055 00 (11606250176 10920 181-16900116 
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দেশবন্ধুর স্থির বিশ্বাম ছিল, বাংলার যুবক-সম্প্রদায়কে ত্যাগের 
মন্ত্রে উদ্দ্ধ ও উদ্দীপ্ত করতে পারলে তার! অসাধ্য সাধনে সমর্থ হবে 

এবং তিনি তাদের দিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে অসহযোগের আদর্শ ও 

বার্ড! প্রচার করতে সক্ষম হবেন। তার পূর্ব-বাংলা সফরের এইটাই 
ছিল প্রধান উদ্দেশ্য । ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের কাছে তিনি আবেদন 

জানিয়েছিলেন এই সময়ে এবং সাড়াও পেয়েছিলেন উতয়ের কাছ 
থেকে আশাতীতভবে। সাড়া পেলেন আইন-ব্যবসায়ীদের কাছ 

থেকেও । যখন মেখানে পদার্পণ করেন সেখানেই উত্তেজনার 

সর হতে থাক্কে। মফঃস্যলের ছাত্ররা স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করে 
চরকা-কাটা, খাদি তৈরি কর! ও খাদি প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে 

থাকে। গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় খাদিকেন্দ্র। কুমিল্লার “অভয় 

আশ্রম” এই সময়কারই কথ। | পূর্ব-বাংল। পরিভ্রমণে বেরিয়ে দেশবন্ধু 

নিজেই এসব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 

মৈমনসিংহের মাজিস্টেটের আদেশে শহর-প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। 
তথাপি সেখানে তুমুল উৎসাহের সঙ্গে প্রচারিত হয় অসহযৌগিতার 
বাণী। বিজয়ী মেনাপতির মতো জেলার পর জেল! অতিক্রম করে 

দেশবন্ধু অবশেষে উপনীত হুলেন চট্রগ্রামে । এখানে তাকে অভ্যর্থন। 

করলেন তরুণ যতীন্দ্রমোহন, যিনি উত্তরকালে তার দক্ষিণ হস্তন্বরূপ 

হয়ে উঠেছিলেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে আমর! 
জানতে পারি যেঃ 
টি 4802 0108তরত : উ৪চওা। 



$৩৪ দ্বেশবন্ু 

“চিত্বরঞজনের বক্তৃতার ফলে অন্যান্ত জেলায় ঘে নকল ঘটন! ঘটেছিল, 
চট্টগ্রামেও তাহাই ঘটিতে লাগিল। সকল স্কুল ও কলেজ হইতে ছাঅগণ 

বাহির হইয়া আসিল। হরিশ্তন্্র দূতের প্রাচীন ন্তাঁশনাল ইনই্রিটিউশন, 
ওরিয়েন্টাল একাডেমি ও যাত্রামোহন সেন ইনষ্টিটিউট সব একে একে বন্ধ 
হুইয়া গেল। এই সময়ে অপর একটি ঘটন! ঘটে, তাহাতে ছাত্রসমাঞ্জে 

চাঞ্চল্য বুদ্ধি হয়। শ্রীযুক্ত নুপেন্্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট 

কলেজে দিনিয়ার প্রফেসার ছিলেন। চিত্তরপ্ধনের অসাধারপ দৃষ্টান্তে 
অনুপ্রাণিত হইয়। তিনি সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করেন। কলেজ) পরিত্যাগ 
করিয়া তিনি চট্টগ্রামে একটি জাতীয় স্কুল প্রতিষিত করেন ।”* | 

এইভাবে দেখতে দেখতে সার! দেশ যেন টলমল করতে থাকে । 

সারা বাংলার আকাশ-বাতাঁস অসহযোগ মন্ত্রমুখর হয়ে উঠল। 

দেশে জাগরণের চিহ্ন দেখ। দিল যেমনটি দেখা গিয়েছিল পনেরো! 

বছর আগে_্বদেশী আন্দোলনের সময়ে । ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি 
দেশ যেন প্রত্যক্ষ করল। ন্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন 

একজন নীরব দর্শক মাত্র। আজ অসহযোগ আন্দোলনের তরজ শীর্ষে 

তিনিই ঈীড়ালেন নেতারূপে । তুলন! করলে দেখা যাবে যে বাংলার 
এই ছুটি আন্দোলনের ধাচ বা 92) একই, তবে যেটুকু পার্থক্য 
চোঁখে পড়ে সেটা হলো মাত্রা নিয়ে। পূর্ব-বাংলা ও আসাম সফর 

থেকে কলকাতায় ফিরেই দেশবন্ধু বরিশাল যাত্রা করেন । 
১৯২১, এপ্রিল মাস। 

বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন । সভাপতি 

-_ বিপিনচন্দ্র পাল; অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন স্বনামধন্য 

অশ্বিনীকৃমার দত্ত। নাগপুরে চিত্তরঞ্জনের মত পরিবর্তনে বিপিনচন্জর 
যদিও তার প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্ট অধিবেশনে যখন 

অসহযোগ প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় তখন বিপিনচন্দ্র তাকে সমর্থন 

করেছিলেন এবং নাগপুর থেকে ফিরে এসে তিনিও কিছুকাল 
গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে মেতেছিলেন। তাই দেশবদ্ধুর 

* দেশপ্রিয় ঘতীন্রমোহন £ হরেন্ত্রন্ত্র ধর | 
রি ৃ 
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খুব আশা ছিল বরিশালে তিনি সভাপতির কাছে আশার বাী 

শুনবেন। কিন্ত এখানে বিপিনচন্দ্রের সম্পূর্ণ ভিন্ন মৃতি দেখা গেল 
ও গুরু-শিষ্যে বিচ্ছেদট। এইখানেই চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে| 
একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যাঁয় যে, সভাপতির অভিভাষখে 

বিপিনচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে শুধু নেতিমূলক অসহযোগ আন্দোলনের 
ঘারাই ত্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। স্বরাঁজের চেহারা বা! কাঠামো 
সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণ! থাকা আবশ্বক-_একটা ছ6]] 

0১০৪৪) ০0৮ 501)60) গঠন কর] দরকার । চিত্তরঞ্জন তাহার 

রাজনৈতিক জীবনের গুরু, মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের এই 
অতীব যুক্তিযুক্ত উপদেশের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়! উঠিলেন; বলিলেন, 
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সতাপতির আদন হইতে তিনিও বজ্রনির্ধোষে বলিলেন : এ 1৪৬ 
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উভয়ের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ ঘটিল। তদবধি দেশনায়ক বিপিনচন্্র 

কংগ্রেসী দলে অপাঙক্তেয় হইয়া রহিলেন।% বিপিনচন্দ্র সেদিন 

আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন £ “এই 
অপহযোগিতার অবশ্যন্ভাবী ফল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ 

করা। কিন্তু এ আপোষে পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়। যাবে না” যদিও 
বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনীতে দেশবন্ধুর জয়লাভ হয়েছিল, 
তথাপি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরবর্তা ইতিহাস এই 

অভ্রাস্ত সাক্ষ্যই বহন করে যে, দূর্দশ বিপিনচন্দ্র ঠিক কথ 
বলেছিলেন। এবং গান্ধী যখন আচম্বিতে মাঝপথে আন্দোলন 

বন্ধ করে দিলেন, তখন দেশবদ্ধুও কম বিস্মিত হন নি। সে কথ! 

* অসহযোগ আন্দোলনের স্থৃতি : দেবগ্রসা্দ ঘোষ । 
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আমর! যথাস্থানে আলোচন। করব । বরিশাল সম্মিলনীতে প্রধান 

প্রস্তাব ছিল অসহযোগ এবং স্বয়ং দেশবন্ধু সেই প্রস্তাব উত্থাপন 

করেন। এই প্রস্তাবে উকিলদের তিনমাসের জন্য প্র্যাকটিস্ থেকে 

বিরত থাকতে বলা হয়। 

এপ্রিল মাসে লর্ড চেমন্ফোর্ড অবসর নিলেন ও তাঁর স্থলে 
ভারতের নতুন বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড রীডিং। নতুন বড়লাটের 

ভারত আগমন উপলক্ষে গান্ধী কোন হরতাল বা' ধর্মঘট ঘোষণ। 

করলেন ন1; পরস্ত, তার প্রতি তিনি শিষ্টাচার ও মহান্ুভবতাই 

প্রদর্শন করলেন যেমন তিনি করেছিলেন তিন মাস আগে ডিউক 
অব বনটের ভারত আগমন উপলক্ষে । (ইনি এসেছিলেন 

সাস্রাজ্যের নবগঠিত ব্যবস্থা-পরিষদচলির উদ্বোধন করতে )। 
গান্ধী এই সময়ে বলেছিলেন £ “ভারতবর্ষে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার 

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার কর্তব্য, কিন্ত সেই শাসনব্যবস্থার সঙ্গে 
সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অশিষ্টতা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন 

আমার আদৌ অভিপ্রেত নয় । তাই দেখ! গেল যে, মে মাসের প্রথম 

ভাগেই তিনি সিমলায় উপস্থিত হয়ে নতুন বড়লাটের সঙ্গে কয়েক 
দ্ফ। সাক্ষাৎ করলেন এবং মাত্র কয়েক মাস পূর্বে যে সরকারকে তিনি 
45202010 বলে অভিহিত করেছিলেন এবং দেশের জনসাধারণকে 

যার বিষাক্ত ছায়া মাড়াতে নিষেধ করেছিলেন, সেই সরকারের 

সর্বপ্রধান ব্যক্তির সঙ্গে তিনি এখন সহযোগিতা করতে চাইলেন । 

গান্ধীর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এমনি পরস্পর-বিরুদ্ধ আচরণের 

বন্ধ নিদর্শন আছে, যার ফলে আন্দোলন চলবার সময়ে বহুবার 

কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে) এখানে উল্লেখ্য যে, গান্ধী-নেতৃত্বের 
এই ক্রটি ব৷ ছূর্বলতা দেশবন্ধুর দৃষ্টি এড়ায় নি। 

অসহযোগ আন্দোলন আরম হওয়ার তিনমাস পরে 
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অন্র প্রদেশের বেজওয়েদায় € এখন বিজয়ওয়াদ! ) নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসল এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগেই। 
এটি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন । আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার 
জন্য এই অধিবেশনে গান্ধী একটি নতুন কর্মসূচী উপস্থাপিত করেন। 
এই কর্মসূচীর সার কথ] ছিল 4012) 10017658170 12010101079 

এবং এই নতুন প্রোগ্রাম সফল করবার জন্তই এই অধিবেশনে টিলক 

স্বরাজ ফাণ্ডের স্থট্ি হয়। লোকবল ও অর্থবল ভিন্ন দেশব্যাগী 
আন্দোলন পরিচালন। করা অসম্ভব, সেই কথা বুঝেই এ. আই. সি. 
সির এই অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, লোকমান্ত 
টিলকের স্মৃতিতে 'টিলক ন্বরাজ্য ফাণ্ড নামে একটি তহবিল গঠিত 
হবে ও সেই তহবিলের জন্য আগামী ৩০শে জুনের মধ্যেই এক 
কোটি টাক! সংগ্রহ করতে হবে এবং এই অর্থ ্বরাজের কাজে ব্যত্প 

হবে। সেই সঙ্গে আরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, আন্দোলনকে 
জোরদার করার জন্য কংগ্রেমের এক কোটি প্রাথমিক সদস্য 
(চ£10থাঠে 00600961) রিক্ুট করতে হবে ও কুড়ি লক্ষ চরকার 

প্রবর্তন করতে হবে। 

নিখিল ভারত কংগ্রেদ কমিটির এই অধিবেশন থেকে ফিরে 

এসে দেশবন্ধু তার সহকর্মীদের নিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের জেলা 
গ্রে কমিটির পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করলেন এবং তিনি নিজে 

দক্ষিণ কলকাতা জেল। কংগ্রেসের সভাপতি হলেন । তারপর আরম্ভ 

হয় পৃর্ধোদ্যমে অর্থলংগ্রছের কাজ । দেশবন্ধু তাঁর কর্মাদের ডেকে 
বললেন, “দেখো, যেন বাংলার মুখ রক্ষা হয়। টিলক ্বরাজ্য ফাণ্ডে 

বাংলার জগ্ত নির্দিষ্ট অর্থ যেন আমরা নিরিষ্ট সময়ের মধ্যে তুলতে 

পারি।” রাস্তায় রাস্তায় বেরুল শোভাযাত্র! অর্থসংগ্রহের জন্য আর 

বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রাইমারি সদস্য সংগ্রহের চেষ্টাও চলতে থাকে। 
কংগ্রেসের এই নতুন কর্মমুচীকে সফল করে তুলবার প্রচেষ্টায় মে 
মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশবন্ধু আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সফরে 
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বেরুলেন। এইবার তিনি উত্তরবঙ্গর মালদহ, বগুড়া, রাজসাহী, 
দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি গ্রভৃতি স্থানে গিয়েছিলেন । সর্বত্রই তিনি 
বক্তৃতা করেন ও টিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডের জন্য অর্থসংগ্রহ করেন। 

জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেত। ডাক্তার চারুচন্দ্র সান্যালের মুখে 
শুনেছি যে, দেশবদ্ধুর উত্তরবঙ্গ সফরের সময় এই জেলার 
অধিবানীদের মধ্যে যে রকম উৎসাহ-উদ্দীপন। পরিলক্ষিত হয়েছিল, 

এমনটি আর কোথাও দেখা যায় নি। এখানে যে সভায় তিনি বক্তৃতা 
করেছিলেন তাতে পচিশ হাজার জনসমাবেশ হয়েছিল। সভার শেষে 
যখন ছ'জন অন্ধলোক এসে প্রত্যেকে চার আনা করে পয়স। দিল, 
খন সেই দৃশ্য দেখে দেশবন্ধু যারপরনাই অভিভূত হন। জলপাই- 
গুড়িতে মহিলাদের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গিয়েছিল এবং 

স্থানীয় মহিল! সমিতির পক্ষ থেকেও বাসন্তী দেবীকে একটি মানপত্র 

দেওয়া হয়েছিল । এখানে উল্লেখ্য যে, তার সফরের সময় বাসন্তী 

দেবীও স্বামীর সঙ্গে ছিলেন। 
এই সময়কার একটি ঘটন। টাদপুরের কুলী ধর্মঘট 
তখনো! দেশবন্ধুর উত্তরবঙ্গ সফর শেষ হয় নি, যখন কুমিল্লার 

অখিলচন্দ্র দত্তের কাছ থেকে একদিন তিনি একটি তারবার্তা 

পেলেন। তাতে লেখ ছিল £ 'ঠাদপুরে চা-বাগানের কুলির। ধর্মঘট 
করেছে, আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন । অখিল দত্তের টেলিগ্রামের 

সঙ্গে সঙ্গেই এলো যতীন্দ্রমোহনের টেলিগ্রাম । তাতেও সেই একই 
আহ্বান। এই সংবাদে বিচলিত হয়ে তার সফরের কর্মসূচী বাতিল 

করে দিয়ে তিনি ছুটলেন চাদপুরের দিকে । শ্রমিক-দরদী দেশবন্ধুর 
আর এক মুত্তি দেখা গিয়েছিল এই সময়ে। সেদিন তিনি এসে 
দাড়িয়েছিলেন লাঞ্ছিত নির্যাতিত ব্যক্তিদের পাশে। সে ইতিহাস 

বিশ্বত হবার নয়। হতভাগ্য কুলীদের মর্মস্তদ কাহিনী ও 
ভাদের উপর টাপুর রেল-প্রাঙ্গণে রাত্রির অন্ধকারে গুর্খা পুলিশের 
অত্যাচারের সংবাদে দেশবদ্ধু অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন । তিনি 
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যখন সন্ত্রীক গোয়ালন্দ স্টেশনে এসে পৌঁছলেন তখন আঁসার্মশ 
বেল রেল কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে জাহাজ চলাচল বন্ধ ছিল? 

রেল-কর্মচারিগণ কুলীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ৰীপনের জন্য ধর্মঘট 

ঘোষণা করেছিল । এই রেল ধর্মঘটের নেতৃত্ব করেন যতীন্দ্রমোহন 

এবং তার রাজনৈতিক জীবনে এটি ছিল একটি গৌরবজনক অধ্যায়। 
গোয়ালন্দ ঘাটে জাহাজ চলাচল বঞ্ধ। দেশবন্ধু নৌকাযোগে 

পন্প। ও মেঘন1 অতিক্রম করে টাদপুরে উপস্থিত হলেন। চাদপুরের 

দেশ-বিখ্যাত নেতা হরদয়াল নাগ ও যতীন্দ্রমোহন তার পূর্বেই 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মিস্টার 

কে. সি. দে-ও তখন চাঁদপুরে উপস্থিত ছিলেন । নির্যাতিত, শোকার্ত 

ও বিপন্ন কুলীদের অবস্থা! প্রত্যক্ষ করে দেশবদ্ধু অশ্রু সংবরণ করতে 

পারলেন না। তারপর তিনি সেখানে অবস্থান করে সর্বস্বাস্ত 

কুলীদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করলেন ও তাদের 
দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এখানে উল্লেখ কর! দরকার 

যে, আসাম, করিমগঞ্জ ও শ্রীহট্র প্রভৃতি অঞ্চলের চা-বাগানে হাজার 

হাজার কুলি কাজ করতো। মনুষ্যতে বঞ্চিত হয়ে তার। পশুর 

অপেক্ষাও হেয় জীবনযাপন করত । সে জীবনের মর্মস্তদ কাহিনী 

সবিস্তারে বলার এখানে প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এইটুকু 
বললেই যথেষ্ট হবে যে, যখন তাদের এই অবস্থা, তখন সমগ্র 

ভারতবর্ষে অসহযোগের প্রবল বন্থ। বইতে থাকে । স্থানীয় 

অসহযোগী কসিগণ চা-বাগানের অন্ধকার নিভৃতেও এই মুক্তিমন্ত্ 
গ্রচার করতে আরম্ভ করে। সাড়া পড়ে যায় নিপীড়িত কুলি 

সমাজে । হঠাৎ একদিন হাজার হাজার কুলি দলবদ্ধ হয়ে তাদের 
জিনিসপত্র গুছাতে আরম্ত করল। তারা! আর চা-বাগানে কাজ 

করবে না, স্বদেশে চলে যাবে__দরকার হলে সেখানে ভিক্ষ। করে 

খাবে। ক্রীতদাসেরও অধম ছিল তাঁদের জীবন, কারণ তার! 
চা-বাগানে কাজ করতে আসত চুক্তিবদ্ধ হয়ে। তারা দলে দলে 



১৬৬ দেশবন্ধু . 

চঙগে আলে করিমগঞ্জ স্টেশনে । সেখানে তারা রেলের টিকিউ 

পাঁয় না। সেখান থেকে তার! পায়ে হেঁটে চলে আসে টাদপুর। 

সেখানে তার দিনের পর দিন যখন অবস্থান করছিল তখন একদিন 

রাত্রে কমিশনার দে সাহেবের আদেশে একদল খর্খা নিপ্্িত 

কুলি নরনারীর ওপর অতক্িতে আপতিত হয়। চলে অবিরত 

অত্যাচার । “কি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে এদের ওপর এইরকম 

ন্শংস অত্যাচারের ?--এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন দেশবন্ধু 
কমিশনারকে । তিনি এর কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে ' পারেন 

নি। এই সময়ে তিনি আরে! ঘোষণা করেছিলেন £ াদপুরের 
এই কুলি ধর্মঘট কেবলমাত্র শ্রমিক-বিবাদ নয়__ এট] আমাদের 
জাতীয় সংগ্রামেরই অংশ |' 

টাদপুরের এই মর্মস্তদ ব্যাপারে সেদিন দেশবন্ধুর মতে! আরে? 
একজন মহতপ্রাণ ব্যক্তি এগিয়ে এসেছিলেন কুলিদের পাশে। 

তিনি দীনবন্ধু এণ্ডুজ চার্লস ফ্রিয়ার এগুজ। এই ভারতপ্রেমিক 
ইংরেজকে আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে পাঞ্জাবে ছুটতে 

জালিয়ানওয়ালাবাগের খবর আনার জন্য। আবার আজ তাকে 

দেখ! গেল চাদপুরে চা-বাগানের নির্যাতিত কুলিদের পাশে তাদের 

সাহায্য করতে । টাদপুরের ঘটনা! সম্পর্কে তার জীবনচরিতে 

বলা হয়েছে £ 4& 02810: 00100008. 501910175 »/23 561 

007 26 10151)6, 2100 1106 10100811 010) 10101) 006 

ড71:2601)60 1605225 ড০1:6 6:০৪620 1001520 ৪ 500170) 0: 

08110 101016790000,* চাঁদপুরের ঘটনা! ঘটে ১৯শে মে 

রাত্রিবেলায়; দীনবন্ধু এগুজ সেখানে উপস্থিত হন একুশ তারিখে 
আর দেশবন্ধু এলেন তার পরের দিন। রিলিফের ব্যাপারে এই 
মহতপ্রাগ ইংরেজের কর্মতৎপরতা দেখে তিনি শতমুখে তার প্রশংসা 
করেন। সরকারী সাহায্যের জন্য অপেক্ষা না করে এগুঞ্জই অগ্রণী 

»07707198 77607 :479019808 : 01186005901 & 95898 
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হয়ে কুলীদের সাহায্যের জন্য অর্থলংগ্রহ করেন । ছুঃখের বিষয়, 
বাংলাদেশে ঠাদপুরের ব্যাপারটি সম্পর্কে বাঙালী, বিশেষ করে 
কলকাতার অধিবাসিগণ সেদিন তেমন আগ্রহ বা সহানুভূতি 

প্রকাশ করে নি, যেমন করা উচিত ছিল। কলকাঁতাঁরই এক 

জনসভায় একজন নাকি বলেছিলেন ; % জা €10058170 

০001165 11) ৪ 01)01218 08100 1015])0 102 58011502017 

[70195 0716০ 17010160200 ছে) 21011110175 ০0010 

90817) 9৪180 সে সভায় এগুজ উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি 

এর প্রতিবাদ করেছিলেন। ন্বদেশীযুগের মুক্তিসংগ্রামে আমরা 

পেয়েছিলাম ভারতপ্রেমিক1 নিবেদিতাকে মার গান্ধীযুগের জাতীয় 

সংগ্রামে আমর] পেয়েছিলাম দাঁনবন্ধু এগুজকে । এঁদের ছু'জনেরই 

নাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ন্বর্ণাক্ষ্রে লিপিবদ্ধ থাকা 

উচিত। 

টাদপুর থেকে চট্টগ্রাম ও মাদারিপুর হয়ে দেশবন্ধু কলকাতায় 
ফিরলেন ৩০শে জুন। টিলক স্বরাজ্য তহবিলে বাংলাদেশ থেকে ফে 
টাক! তুলে দেওয়ার কথা ছিল (সাড়ে দশ লক্ষ) তার সবটাই 

ইতিমধো সংগৃহীত হয়ে গেল এবং এই বিষয়ে ভার কৃতিত্ব দেখে 
অন্যান্য প্রদেশের নেতৃবর্গ সেদিন বিস্ময়বোধ না করে পারেন নি। 

বাংলায় টিলক স্বরাজ্য তহবিল সকল শ্রেণীর বাঙালীর-_দরি দ্রতম 
থেকে বিস্তবানের দানে পূর্ণ হয়েছিল। বাংলা সরকার এইবার 
দেশবন্ধুকে আঘাত করতে উদ্ধত হলেন। নাগপুর কংগ্রেসের পর 

'্রাত্র ছয় মাপকাল অতীত হয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে অসহযোগ 

আন্দোলনের পুরোভাগে ফ্াড়িয়ে সমগ্র দেশের জনসাধারণের 

মনে একা দেশবন্ধু কি উৎসাহ উদ্দীপনারই ন সঞ্চার করেছেন। 
তখন যতীন্্রমোহন তার দক্ষিণহত্ত স্বরূপ বললেই হয় এবং চট্টলার 
এই বীর সস্তানও তখন পর পর কয়েকটি ধর্মঘট বিশেষ ঝরে আদাম- 



১৩৮ দেশবদ্ 

যেঙ্গল রেল ধর্মঘট পরিচালন। করে সরকারের শিরঃগীড়ার কারণ হয়ে 

ধাড়িয়েছিলেন। তাই সরকার এই সময়ে তাকে ও দেশবন্ধুর 
আরে কয়েকজন সহক মর্ঠকে গ্রেপ্তার করলেন। দেশবন্ধুকে হীনবল 
করার উদ্দেশ্ঠেই ব্যুরোক্রেসি এইভাবে রক্চস্ষু প্রদর্শন করেছিল 
সেদিন । সেনগণ্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের এই আকন্মিক গ্রেগডারের 
ফলে যে ক্ষতি দেশবন্ধু বোধ করলেন, তা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ হয়ে 
ষায় এক তরুণের অবির্ভাবে। 

এই তরুণের নাম সুভাষচন্দ্র বন্তু। 

সিভিল সাভিস্ পরীক্ষায় সদ্য উত্তীর্ণ স্থভাষচন্দ্র কেমজিজ থেকে 

একখানি চিঠি লিখেছিলেন দেশবন্ধুকে | এই চিঠির তারিখ ১৬ই 
ফেব্রুয়ারী, ১৯২১। সুদীর্ঘ সেই পত্রের ছত্রে ছত্রে অনুরণিত হয়েছে 

দেশমীতৃকার বেদীযূলে আত্মনিবেদনের সুর, দেশসেবার অকপট 

আকাত্ষা। যৌবনোচিত উৎসাহ আর একটি তরুণ হৃদয়ের জলস্ত 
স্বদেশপ্রেম। সে চিঠি পড়ে দেশবন্ধু মুগ্ধ হয়েছিলেন । তার 
ভ্যাগের আদর্শ যে আরেকজন তরুণকে এমন দুঃসাধ্য ত্যাগের 

ব্রতে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে, সেটা চিন্তা করে তার মনে সেদিন কি 

ভাবতরঙ্গ জেগেছিল, আমরা তা সহজেই অনুমান করিতে পারি। 

্_ীপ থেকেই দীপ জলে, প্রাণ থেকেই হয় প্রাণের উজ্জীবন--এই 
সত্যট! সেদিন বাঁডালী নতুন করে অনুতব করল দেশবন্ধু-মুভাষচন্দ্রে 

ৃষ্টাস্ত থেকে । বাংলার জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এমন ঘটন! 
আর কখনো ঘটে নি_ভারতবর্ষেও নয়। সুভাষচন্দ্র ঠার সেই 
চিঠিতে লিখেছিলেন £ 

'আপনি আজ বাংলাদেশে স্বদ্দেশ-সেবাধজ্ছের প্রধান খত্বিক-_তাই 
আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি। আপনার! ভারতবর্ষে যে আন্দোলনের 

বন্ত তুলিয়াছেন তাহার তরঙ্গ চিঠি ও খবরের কাগজের ভিতর দিয়া এখানে 
আসিয়! পৌছিয়াছে। এখানেও তাই মাতৃতৃমির আহ্বান শোনা গিয়াছে। 

কেমত্রিদধে অমহযোগিত। সম্থক্ষে আলো!চন। খুব বেশী রকমই চলিতেছে ।... 
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আপনি আমাদের বাংলাদেশে সেবাহজ্জের প্রধান খত্বিক--তাই আপনার 
নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি-_-আমার যৎসামান্য বিশ্াবুদ্ধি, শক্তি ও 
উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই 
মাই-_আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর । আপনাকে এই 
পত্র লেখার উদ্দেশ্ত-_শুধু জিজ্ঞাসা করা এই বিপুল সেবাধজ্ঞেকি কাজ দিতে 
পারেন।'''আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি আজ প্রস্তত, আপনি 
ধু কর্মের আদেশ দিন ।,% 

তারপর ২রা মার্চের আর একখানি পত্রে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে 
জানালেন যে, দেশের কাজে নামতে তিনি বদ্ধপরিকর | তিনিও এই 
স্রুণকে সাদরে ন্বদেশসেবার মহাযজ্রে বরণ করে নিলেন-_ 

ভূলে নিলেন তাঁকে তীর বুকে । দেশবন্ধুর বিরাট ত্যাগের সঙ্গে 
স্থভাষচন্দ্রের এই মহৎ আত্মত্যাগ মিলিত হয়ে এই দেশের রাজনৈতিক 

ইতিহাসে সেদিন সত্যিই একটি নতুন অধ্যায়ে রচনা করেছিল । তাই 
তো! পরবর্তঁকালে বহুবার প্রকাশ্যে দেশবন্ধু গর্বের সঙ্গে বলতেন-_ 
“আর কিছু ন। পারি, দেশের কাজে আমি দিয়েছি সুভাষকে ॥ 

এইখানে উল্লেখ্য যে, প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময় যখন 
ওটেন-সাক্রান্ত ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিজেন 

ভখন তিনি চিত্বপ্রনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার পরামর্শ চেয়েছিলেন। 

ভারপর ভাঁরতে প্রত্যাবর্তন করে দীর্ঘকাল বাদে তিনি যখন দেশবন্ধুর 
সান্নিধ্যে এলেন তখন সুভাঁষচন্দ্রের মন বলে উঠল £ এ 610 009৮ [ 

090 :0190 ৪ 16906121070] [76216 60 00110 10101 

এই সময়ে দেশবন্ধুর সান্নিধ্যে আরে। একজন এসেছিলেন । তিনি 
কিরণশস্কর রায়) তেমনি এসেছিলেন মেদিনীপুর থেকে বীরেন্দ্রনাথ 
শাসমল ও কৃষ্ণনগর থেকে অধ্যাপক হেমস্তুকুমার সরকার | এইসব 
স্থযোগ্য কর্মীদের পেয়ে তার উৎসাহের সীমা-পরিসীম। ছিল ন1। 
বিভিন্ন বিভাগে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কাজ ভাগ করে এক 
* পত্রাবলী ; হুভাষচজ্র বহ। 
প276 17005 19617/0016 : 00৪ 



১৪ দেশবন্ধু 

একজনের উপর তিনি এক একটা দায়িত্ব হ্যস্ত করলেন। শ্াসমল 
হলেন প্রাদেশিক খিজফং কমিটির সেক্রেটারি ; সুভাষচন্দ্র হলেন 
গৌড়ীয় সর্ববিষ্ভায়তনের অধ্যক্ষ ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রচার- 
সচিব আর হেমস্তকুমার সরকার হলেন তার একান্ত সচিব | কিরণ- 
শঙ্করের উপর দেওয়া হয় প্র1দেশিক কংগ্রেসের সংগঠনের দায়িত্ব। 

এইভাবে একটি স্থুযোগ্য ও যথার্থ দেশভক্ত কর্মীাদল নিয়ে সেদিন 

বাংলার রাজনীতিতে যে “টীম গঠিত হয়েছিল তার তুলন! 
পরবর্তীকালে আর দেখ! যায় নি। দেশবদ্ধুর নেতৃত্বের সাফল্যের 
মূলে এইসব নিষ্ঠাবান তরুণ দেশপ্রেমিকদের প্রয়াস শ্রদ্ধার সঙ্গেই 
ক্সরণীয়। আন্তরিকতা না থাকলে যে দেশসেবার কাজে যথার্ঘভাবে 

আত্মনিয়োগ করা যায় না, দেশবদ্ধুর এই যুবক কর্মীবৃন্দ সেই দৃষ্টান্ত 
স্বাপন করে গিয়েছেন । 

দেখতে দেখতে আন্দোলনের পর আট মাস অতিক্রান্ত হলো। 

সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যাঁয় যে, একমাত্র বাংলা দেশ ভিন্ন 

অসহযোগ আন্দোলন ভারতের মন্ত্র তেমন আশামুযায়ী সাফল্য 

লাভ করে নি। স্কুল-কলেজ, আদালত বর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাই ছিল 
অগ্রনী। আন্দোলনের সঙ্গে সংগ্রি্ট ছিলেন এমন একজনের 

একটি উক্তি এখানে উদ্ধত করছি । দেশবন্ধুর সময়ে ইনি প্রাদেশিক 
গ্রেসের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি লিখেছেন £ 

“মহাত্মাজীর ও দেশবন্ধুর কথায় বাংলায় যত উকিল, ব্যারিস্টার ও 
মোক্তার প্রভৃতি স্বাধীনজীবী ব্যক্তি ব্যবসায় ছেড়েছিলেন এত 

আর অন্য প্রদেশ ছাড়ে নি। যত যুবক ইউনিভারসিটির সংশ্রব 
ছেড়েছিল, এত আর অন্ঠ প্রদেশে ছাড়ে নি- একথা আমি জোর 

গলায় বলতে পারি | 

দেশবদ্ধুয দ্গে পাঁচ বছর £ সাতকড়িপতি রায়। 
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২৮শে জুলাই থেকে ওরা আগষ্ট বোগ্বাইতে নিখিল ভারত 

কংগ্রেম কমিটি ও কংগ্রেস ওয়াঞ্কিং কমিটির বৈঠক বসল। দেশবন্ধু 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে আন্দোলনের নতুন 
কার্যস্থচী হিসাবে বিদেশী বস্ত্রবর্জন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত 
হয়| বলা হলো, বিলেতী কাপড় সংগ্রহ করে প্রকাশ্যে তা 

অগ্নিদ্ধ করতে হবে । ব্যবসায়ীর! যেন আর বিদেশী বস্ত্র আমদানি 

ন1 করেন, তাহলেই এই বিষয়ে ভারত আত্মনির্ভর হতে পারবে। 

দ্বিতীয় আর একটি প্রস্তাবে (এই প্রস্তাবটি এনেছিলেন দেশবন্ধু ) 
বল! হয় যে, আগামী শীতকালে ইংলগ্ের যুবরাজ যখন ভারত 
পরিদর্শনে আসবেন তখন যেন উহ বর্জন করা হয়। আরে একটি 

প্রস্তাবে কংগ্রেদের জনবল বৃদ্ধির জন্ত প্রত্যেক প্রদেশে স্বেচ্ছাসেবক- 

দল গঠনের কথা বল! হয়। আবার তুমুল উৎসাহে কাজ আরম্ভ 
হয়। বোম্বাই থেকে ফিরে এসে দেশবন্ধু এই নতুন কর্মস্চীকে সফল 
করে তোলার কাজে পূর্ণোন্তমে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে 
(৪ঠ1 সেপ্টেম্বর, ১৯২১) কলকাতার হরিশ পার্কে মহাত্মা গান্ধীর 
উপস্থিতিতে বিলেতী কাপড়ের যে বিরাট বহ্য,ৎসব হয়েছিল, তার 

স্মৃতি বোধ হয় অনেকের মনে অয্লান আছে । 

আন্দোলন আরো শক্তিশালী, আরে! ব্যাপক করে তুলবার 

জন্তক এইবার দেশবন্ধু একখানি নিজন্ব কাগজের অভাব বোধ 
করলেন। দৈনিক কাগজ বের করবার মতে অর্থসঙ্গতি তখন তার 

ছিল না, তাই প্রথমে একখানি সাগাহিক বের করবার কথা চিন্তা 

করলেন। কাগজের কথ। নিয়ে জল্পনা-কল্পনা! চলতে থাকে, 

অনেকে অনেক রকম নাম প্রস্তাব করলেন। দেশবন্ধুর পছন্দ 

হয় না সেসব নাম। হেমস্তকুমার সরকারের মুখে শুনেছি, মহাআ! 

গান্ধীর ৫২তম জন্মদিবসে তিনি প্রস্তাবিত পত্রিকাটি বের 
করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সহকমরদের বলেন, গ্যাখো, 
কাগজের নামের জন্য ভাবছিলাম, কাল রাত্রিবেলায় হঠাৎ আমার 



১৪২ দেশবন্ধু 

মনে পড়ল চার বছর আগে আমি ভবানীপুরে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে 
যে ভাষণ দিয়েছিলাম তার নাম ছিল 'বাংলার কথা” । এই নামটাই 
তো বেশ, তোমরা কি বলে1? “বাংলার কথা" _-সকলের মনে 

সাড়া জাগাল এই নাম এবং সবাই একবাক্যে বললেন যে, এন 

চেয়ে সুন্দর নাম আর হতে পারে না। প্রথম সংখ্যার চারি 
প্রবন্ধের মধ্যে তিনটিই লিখেছিলেন দেশবন্ধু নিজে। প্রথম 
প্রবন্ধটিতে পত্রিকার উদ্দেশ্য ও নীতির কথা বল! হয়? দ্বিতীয় 
প্রবন্থটির নাম ছিল ন্বরাজ সাধনা আর তৃভীয়টির নান ছিল 

“বস্ত্রজ্ঞ'। প্রথম সংখ্যাটিতে দেশবন্ধুর আদেশে রচিত নজরুলের 
শিকল-ভাঙার কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল । 

এই সময়কার একটি ঘটনা-_গান্ধী-রীডিং সাক্ষাংকার। 
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের উষ্ভোগেই এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা 

হয়েছিল। বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীর যে-সব বিষয় আলোচন। হয় 

তার মধ্যে প্রাধান্ত পেয়েছিল আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের বক্তৃতা । লর্ড রীডিং 

গান্ধীকে বলেন যে, তার সরকারের বিবেচনায় এদের বক্তৃতা 
প্রকাশ্ত হিংসামূলক। তিনি কয়েকটি বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃতিও 
দিলেন এবং বলেন__%017656 50660169 216 0061 10166100617 

€0 510161)02 2150 172৮০ 0:6215060 00০ (30011810001), 

ইতিমধ্যে তার করাচী ভাষণের জন্য মৌলানা মহম্মদ আলিকে 
গ্রেপ্তার করা হয়। সেখানে খিলাফৎ কনফারেন্সের সভাপতিরূপে 

তিনি একটা ভাষণ দিয়েছিলেন । গান্ধীকে স্বীকার করতেই হলো 
যে, এই ভাষণের অংশবিশেষের মধ্যে হিংসাত্মক কাজে প্ররোচনার 

সুম্পুষ্ট ইঙ্গিত আছে। তিনি এজন্য আলি জ।তৃঘ্য়কে হুঃখ প্রকাশ 

করে বড়লাটকে একটি চিঠি লিখতে অনুরোধ করেন। এই ঘটন৷ 

উপলক্ষেই কংগ্রেসের মধ্যে ছই দল ছুই রকম অভিমত প্রকাশ 

করলেন। একদলের বিবেচনায় আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কাজ অঙ্ায় 

বলে সাব্যস্ত হলে আর অন্যদল গান্ধীর আচরণ সমর্থন করতে 
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পারলেন না। দেশবন্ধু ও মতিলাল শেষোক্ত দলে ছিলেন এবং 
কথিত আছে, তারা ছু'জনেই গান্ধীর এই কাছের প্রতিবাদ করে 
তাকে পত্র লিখেছিলেন । 

ইংলগ্ডের যুনরাজের ভারত-পরিদর্শন, ১৯২১ সালের শেষভাগের 
একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধী নির্দেশ 
দিলেন যেহেতু পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খিলাফতের অবিচার, এই 
হুইটির একটির কোন প্রতিকার হয় নি, সেইজন্ ইংলপ্ডের যুবরাজের 
ভারত আগমন উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র_বিশেষ করে যুবরাঁজ 
যেসব শহর পরিদর্শন করতে পারেন সেইনব শহরে হরতাল 
প্রতিপালিত হবে। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে সেদ্দিন কলকাতায় ষে 
হরতাল হয়েছিল, তা' ছিল এক কথায় অভূতপূর্ব। ভারতবর্ষের 
হরতালের ইতিহাসে এর তুলন1 বিরল । 

১৯শে নতেম্বর যুবরাজ বোম্বাইতে এলেন। সেদিন থেকেই 
কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বেআইনী ঘোষিত হয় এবং পুলিশ 
শহরের সমস্ত কংগ্রেস ও খিলাফত অফিসে তল্লাসী চালায়। ২*শে 
নভেম্বরের স্টেটস্ম্যান পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার লাইনে 
ছাপা হলোঃ “411 ০0101765275? 48,550018161075 1112521, 
অসহযোগ দমনে ও প্রস্তাবিত হরতাল যাতে সাফল্যমণ্ডিত না 
হয় সেজন্য ব্যুরো ক্রেমি একটি পুরতান বিধির আশ্রয় গ্রহণ করেন__ 
১৯০৮ সালের সেই সংশোধিত ফৌজদারি আইন। এই আইনের 
সাহায্যেই অনুশীলন সমিতি বন্ধ করা হয়েছিল। 

এখানে একটা কথ! বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অসহযোগ 
আন্দোলনের সুচনায় গান্ধী বলেছিলেন যে, যদি ত্রিবিধ বয়কট 
পালন করে দেশ সম্পূর্ণভাবে অসহযোগিতা পালন করে তাহলে 
এক বছরের মধ্যেই ত্বরাজ এসে যাবে। আন্দোলন আরম্ত হওয়ার 
পর যখন কয়মাস অতিক্রান্ত হলো, অধচ স্বরাজের কোন লুচন! 



১৪৪ দেশ বন্ধু 

দেখা গেল না তখন অনেকের মনে প্রশ্থ উঠল--কৈ, কি হলো? 
দেশবন্ধুর এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 

ব্যবসা! ছেড়ে, সংসার তুলে এই যে তিনি দেশের মধ্যে ছুটাছুটি 
করলেন, এই যে এক গাদ! ছেলে স্কুল-কলেজ ছেড়ে এসে গ্রামে গ্রামে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে, এর ফল কি হলো-_এই কথা দেশবন্ধুর মনে জেগেছিল, অনেকের 

মনেই জেগেছিল। ঠিক সেই সময়ে সরকারী ঘোষণায় জানা গেল ষে, প্রিন্স অব 

ওয়েলস্ ভারত পরিদর্শনে আসছেন। এই ঘোষণ! কাগজে দেখ! মাঞ্জ দেশবন্ধু 
যেন অকৃলে একটা কূল পেলেন । না, এইবার হয়ত সরকারের সঙ্গে সত্যিকার 
একটা সংঘর্ষ বাঁধতে পারে। বোস্বাইতে ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে তিনি 

প্রস্তাব করেন- রাজপুত্রকে বয়কট করতে হবে এবং সেটাই হবে ইংরেজ 

সরকারের পক্ষে চরম অপমান। মহাত্মা গান্ধী তখন আপত্তি করে বলেন-- 
ইহা বিছেষ স্চন1 করছে । দেঁশবন্ধু উত্তরে বলেন, কিসের বিদ্বেষ? আমরা 
চাই ম্বরাজ। ইংলগ্ডের রাজপুত্র আসবেন বেড়াতে তা আমাদের কি? আমর। 

তাকে অভ্যর্থন। করতে যাব কেন? প্রস্তাব হলো৷-_কংগ্রেস যুবরাজকে অভ্যর্থন! 

করবে না ও দেশবাসীকে নিষেধ করবে এরূপ কোন অভ্র্থনায় যোগ দিতে ।* 

দেখা যাচ্ছে, যুবরাজকে বয়কট করার প্রস্তাবটা দেশবন্ধুই 
উত্থাপন করেছিলেন, গান্ধী নন। তার সর্ব-ভারতীয় নেতৃত্বের এট! 

ছিল একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । কংগ্রেসের এই সিন্ধান্তে সার! 

ভারতে আবার নতুন করে চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হয়। বাংলায় এই 
উপলক্ষে যেদিন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদল বে-আইনী বলে ঘোষিত 

হয় সেদিন দেশবন্ধু যে উদ্দীপনাময়ী বাণী দিলেন তা আমাদের 
মুজিসংগ্রামের ইতিহাসে ব্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। তিনি 
বলেছিলেন £ এ 6০1 006 109)0000 010 10 71905 210 

7০ ০181) 0৫ 1101)-01917)5 01) 1009 1000, 1613 [116 

8505 0 09285. 10176 ড71)016 ০%:11)019 192. ৪9 

ঢ1015015, 70006 ০110 06 006 090/£6555 2085% 09৫ ০9100150 

* ঠেঁশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বছর $ সাতকড়িপতি রায় । 



দেশবন্ধু ১৪৫ 

072 1280 10080021515 চ71)5012 1 2100 (৪1017 01 16. 
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একটা গণ-আন্দোলনকে সার্থকভাবে পরিচালিত করতে হলে 

জনসাধারণের মনে যে রকম উৎসাহ-উদ্দীপন। জাগ্রত কর! প্রয়োজন 

তা যিনি পারেন, তিনিই প্রকৃত নেতা । দেশবন্ধু ঠিক এই শ্রেণীর 
একজন নেতা ছিলেন। 

॥ কুড়ি ॥ 

ভারতের যুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ১৯২১ সনটিকে সত্যিই একটি 

বিক্ষোভ ও সংঘাতপূর্ণ বছর বলে অভিহিত কর! চলে । বছরের 
শেবভাগে ইংলগ্ডের যুবরাজের ভারত-আগমন উপলক্ষে সেই সংঘাত 
উঠল চরমে । কিস্তুএ ছাড়া এই সময়ে মোপল! (মালাবারের 

মুসলমান কৃষক-সম্প্রদায়) বিব্রোহের ফলে যে সংঘাতের সৃষ্টি হয় 
তা হিন্দ্ু-মুদলমানের এক্যকে ব্যাহত করল এবং কংগ্রেসী 
খিলাফতিদের মধ্যে একট বিচ্ছেদের ভাবও নিয়ে এল। এই 
অগ্রীতিকর সংঘর্ষের পটভূমিকায় যুবরাজ আসেন ভারতে নভেম্বর 
মাসে। সংঘাতের প্রধান কেন্দ্র ছিল ছুটি- বোম্বাই ও কলকাতা, 
যদিও ভারতের প্রায় সব্ত্রই বিশৃঙ্খল! দেখা গিয়েছিল। ১৯২১ 
সনের সংঘর্ষের প্রকৃতি জওহরলাল এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন £ 
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১৪৬ দেশ বন্ধু 
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কংগ্রেসের বৈঠক শেষে দেশবদ্ধু বোস্বাই থেকে কলকাতায় ফিরে 
এমে দেখলেন যে, এবার সরকার তাকে চ্যালেপ্র জানিয়েছেন। 

ভারা কংগ্রেস স্বেচ্ছাবাহিনী বে-আইনী ঘোষণ। করেছেন। তখনে। 

পর্যস্ত খুব বেশি স্বেচ্ছাসেবক পাওয়। যায় নি-_পাওয়া গিয়েছিল 

মাত্র পাচ হাজার। দেশবন্ধু ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন £ “এই মহানগরীতে 

মাত্র পীচ হাজার। এখানে এতগুলি স্কুল-কলেজ, টিবু মাত্র 
পাঁচ হাজারের বেশি পাওয়া গেল না। আমি আশা করি ঠিক 

যেভাবে মানুষের বাঁচা উচিত, কলকাতার ছাত্রবুন্দ সেই ভাবেই 
জীবনধারণ করে | শুধু অস্তিত্বের ভার বহন করা মানে বেঁচে 

থাকা নয়। (4[:5150105 15 10011151176, ) তার সেই আবেদন 

ব্যর্থ হলো না। অল্পদিনের মধ্যেই সার। বাংলায় ছু'লক্ষ লোক 

ব্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। বাংলার গ্রামে গ্রামে 

গড়ে উঠল ন্বেচ্ছাসেবকবাহিনী। সরকার থেকে যখন এই 

বাহিনী বে-আইনী বলে প্রচারিত হয় ও সমস্ত সভা-সমিতি নিষিদ্ধ 
হয়, তখন তার প্রত্যুত্তর দিলেন দেশবন্ধু। 

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে প্রচারিত হলো-_ 
সরকারের এই আদেশ অবৈধ । চলল আগের মতো। শহরের মহল্লায় 

মহল্লায় খন্দর ফেরি ও পিকেটিং। ন্বেচ্ছাসেবকগণ প্রত্যহই বন্দী 
হতে লাগলেন । কংগ্রেস কমিটি প্রত্যহই তিনশো-চারশো-পাচশে! 
করে স্বেচ্ছাসেবক পাঠাতে লাগল খদন্দর প্রচার করতে; পুলিশও 
তাদের ধরে ধরে জেলে পুরতে লাগল । শুরু হয় দেশের সবত্র 

অভূতপূর্ব গ্রেপ্তারের পালা, ইংরেজীতে যাকে বলা যেতে পারে 

70255 20765 এবং সেই সঙ্গে পুলিশের লাঠিবাজি । দেশবন্ধুর 
একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন গ্রেপ্তার হলেন ৬ই ডিসেম্বর এবং তার পরের 

ক 41600507177% : 61028 



দ্বেশবন্ধু ১৪৭ 

দিন বড়বাজারে খদ্বর প্রচার করতে গিয়ে বন্দী হলেন তার পদ্বী; 
বামস্তী দেবী, ভগ্ী উদ্সিল! দেবী ও অন্যান্য পুরমহিলাবৃন্দ। দেশের 
কাজে মেয়েদের বন্দী হওয়া বাংলায় এই প্রথম, সম্ভবতঃ ভারতবর্ষেও। 
ভূপেন বনু প্রভৃতি কয়েকজনের অনুরোধে সরকার মেয়েদের সেইদিন 
রাত্রেই মুক্তি প্রদান করেন। 

দেশবন্ধুর আহ্বানে বাংলার তরুণ সেদিন যেভাবে সাড়া! 

দিয়েছিল তা অভূতপূর্ব । “বাংলার যুবক একদিন পিস্তল হাতে নিযে 
দলের নেতার আদেশে শক্রর প্রাণ নিয়েছে, নিজের প্রাণও 

দিয়েছে__ঘিধা করে নি। আবার সেই বাংলার যুবকবৃন্দ নেতার 
আদেশে অহিংস আন্দোলনে মাথা পেতে পুলিশের লাঠি খেয়ে 
রক্তারক্তি করেছে। একবারও হাত তোলে নি।' 

১৯শে নভেম্বর যুবরাজ যখন ভারতবর্ষে পৌঁছলেন তখন 
সমগ্র দেশ সংঘর্ষ ও উত্তেজনায় যেন উছ্ছেলিত হয়ে উঠেছে। 
যুবরাজের আগমন তাতে ইন্ধন জোগাল । €[776 70111)065 

27158] 29 0.০ 51£1721 101 56110051105 11) 101001995 210 

01565717016) 210 1315 600 85 5 €া1216 172101560 0 

502165 0£ 01501061.% এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে অসহযোগ 

আন্দোলনে যোগদানের ফলে ত্রিশ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা 

হয়েছিল__ আন্দোলনের পুরোভাগে যে-নব নেতা ছিল তারাও বাদ 
যাননি। একমাত্র গান্ধী তখনো পর্যস্ত জেলের বাইরে ছিলেন। 
১৭ই নভেম্বর বোম্বাইতে যে ভীষণ গোলযোগ হয় তার প্রতিক্রিয়া 
দেখ। গেল গান্ধীর মনে । তিনি অনশন করে এর প্রায়শ্চিত্ত করলেন 
এবং প্রকাশ্তটে বললেন, এই জাতীয় স্বরাজ আমি চাই ন। 

তারপরেই সরকারের ন্বৈরীচারের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন 

তিনি সংগ্রামের একটি নতুন নীতি ঘোষণ। করেন--নরকারী জাই 

77106 18707676০07 ১6 ০০ £ [লু 06910109020, 



১৪৮ দে শবদ্ধু 

অমান্ত করার জন্ত তারতের সর্বত্র স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠনের নির্দেশ 

দেন এবং নবপর্যায়ের সংগ্রামের নাম তিনি দিলেন “আইন অমান্য 
€ 0:51] 10150060121706 ) আন্দোলন । নভেম্বরের শেষভাগ 

থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের অনিবার্ধ পরিণতি হিসাবেই এই 

“আইন অমানা আন্দোলন" আরম্ভ হয়েছিল। নভেম্বর ও ডিসেম্বর 

এই দু'মাস ভারতবর্ষে এই আইন অমান্য আন্দোলন চরমে 

উঠেছিল। হাচিনসন্ লিখেছেন 8 41015 106 ০০105 ভড25 
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বাংলাদেশে দেশবন্ধু সেই সময়ে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রথম ভিক্টেটর 

নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর সম্পাদক ছিলেন বীরেব্রনাথ শাসমল। 
কলকাতায় যুবরাজের আগমন আলনন্ন। ভারতবধে পদার্পণ করে 

অবধি তার ভাগ্যে প্রত্যাশিত অভ্যর্থনা কোথাও জোটে নি। তাই লর্ড 

রোনাল্ডসে ভাবলেন যে, যদি কলকাতায় তাকে যথারীতি অভ্যর্থন। 
করতে না পারা যায় তাহলে ভারত-সরকারের মুখ রক্ষা হয় না। 

তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে চাইলেন । তখন 

স্যার আশুতোষ চৌধুরীর মধ্যস্থতায় ৮ই ডিসেম্বর উভয়ের মধ্যে এই 
সাক্ষাৎকার ঘটে । জান] যায় যে, বেল! তিনটা থেকে একঘণ্টাকাল 

এই আলোচন! চলেছিল দু'জনের মধ্যে । যুবরাজের আসন্ন আগমন 
উপলক্ষে হরতাল বন্ধ করবার জন্য দেশবন্ধুকে তিনি অনুরোধ 
করেন। কিস্ত মিটমাটের কোন আশা দেখা গেল না। তখন 

উভয়ে উভয়কে চিনলেন। দেশবন্ধু-রোনাল্ডসে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে 
সেই সময়ে কোন কোন সংবাদপত্রে ও সরকারী ইস্তাহারে বলা 
হয়েছিল যে, দেশবন্ধুরসম্মতিক্রমেই গভর্ণর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 

* আমেমাবান কংগ্রেসের পর গান্ধী ডিবেটর হন। 



দবেশবদ্ধু ১৪৯ 

এট! সত্যের অপলাপমাত্র, কারণ অসহযোগী নেতা দেশবন্থু কখনই 
ন্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই কাজ করতে পারেন না এবং তিনি তা৷ করেনও নি। 

দেশবন্ধু বুঝলেন এবার তাকে গ্রেপ্তার করা হবেই। তাই 
তিনি তার সহকর্মীদের উপর দায়িত্ব দিলেন যাতে যুবরাজের 
আগমন উপলক্ষে বয়কটের বহরট। ঠিকমত হয়। ১০ই ডিসেম্বর 

তাকে গ্রেপ্তার করা হলো । সেদিন ছিল শনিবার। বিকেল 

সাড়ে চারটার সময় পুলিশের ডেপুটি কমিশনার কিড্সাহেব এলেন 
রসা রোডে দেশবন্ধুর ভবনে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে ৷ পুরনারীবৃন্দ 
শখ বাজিয়ে, উলুধবনি করে বীরকে বিদায় দিলেন। 'এ একই 
দিনে আর ধারা বন্দী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সুভাষচন্দ্র, 
আবুল কালাম আজাদ, বীরেন শাসমল, পদ্মরাজ জৈন, মৌলান! 
আক্রাম খা, অস্থিকা বাজপেয়ী ও ভোলানাথ বর্ধন।% োপ্তারের পূর্বে 
দেশবন্ধু শ্যামনুন্দর চক্রবর্তাকে প্রদেশ কংগ্রেসের দ্বিতীয় ডিক্েটর 

ও সাতকড়িপতি রায়কে সম্পাদক নিষুক্ত করে যান। গ্রেপ্তারের 
সময় দেশবাসীর উদ্দেশে তিনি এই মর্মে বাণী দিলেন £ “ভারতের 

নর-নারী, এই আমার শেষ বাণী। যদি ছুংখ-ক্রেশ, নির্যাতনে 

স্বাধীনতা লাভ করতে চাঁও তো এই স্থুবর্ণ স্বযোগ- জয় আমাদের 

স্বনিশ্চিত।' দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে সে কি 
তুমুল উত্তেজনা, দে কি চাঞ্চল্য__ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। 
অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর থেকে তার আদর্শে 

অনুপ্রাণিত হয়ে এক বাংল। দেশ থেকে ষোল হাজার লোক জেলে 

গিয়েছিল। ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন যে সম্ভব তা তিনি 

প্রমাণ করলেন। আজ একথা বলবার দিন এসেছে যে, ভারতের 

অন্যান্য প্রদেশে এমন কি সমস্ত প্রদেশ একত্র করেও এমন অসহযোগ 

আন্দোলন আর কোথা হয় নি যেমন হয়েছিল বাংলাদেশে দেশবন্ধুর 

নেতৃত্বে । তিনিই দিয়েছিলেন এই আন্দোলনকে একট! মহিমময় রূপ ॥ 

* সম্ভবত; হৃভাবচন্র ও শানমল কিছুদিন পর খ্রেপ্তার হন। 



১৫০ দেশ বন্ধু 

দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের পর লর্ড রীডিং একবার কলকাতায় 
আসেন। যুবরাজের আগমনে এবারে হরতাল না করার জন্ঙ 

তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে একটা মিটমাটের চেষ্টা করেন। এবিষয়ে 
মধ্যস্থতা করেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য । তখন বাংলার জেলগুলি 

রাজনৈতিক বন্দীতে পুরণ বললেই হয়। জেলের মধ্যে আলোচনা- 
সভা বসল। রীডিং-গান্ধীর সঙ্গেও এবিষয়ে একটা আপোষে 

আসতে চেয়েছিলেন । আলিপুর জেলে পরামর্শ-সভ। বসল।। প্রধান 

প্রধান নেতৃরন্দ জেলে উপস্থিত হলেন। বড়লাট দেবন্থুর সব 
শর্ত মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বললেন যে, সার। ভারতের 
আন্দোলনের নেতা যিনি তিনিই এই সন্ধি করতে পারেন। 

সবরমতীতে তারবার্তী গেল। জবাব এলে £ 4001010125156 
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রকম শর্তে রাজী হওয়া রীডিং-এর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। যদি 

বা তিনি আলি ভ্রাতৃদ্ধয়ের মুক্তিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু গোল- 

টেবিল বৈঠকের গঠন ও তারিখ নিয়ে কিছু বল! তখন আদো 

সম্ভবপর ছিল না। আপোষ মীমাংসা ভেঙে যায়। কংগ্রেস 

একটি বনু মূল্যবান দুর্লভ মুহূর্ত হারাল। সে মুহুর্ত আর আসে নি। 
সেদিন ইচ্ছা করলে দেশবদ্ধু নিজেই এই সন্ধি করতে পারতেন, কিন্ত 
তিনি তা করেন নি। গান্ধীর নেতৃত্ব ক্ষুপ্ন হয় এমন কাজ তার চিন্তায় 

স্থান পেত না। নাগপুর প্রদত্ব সেই একান্ত আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি 
তিনি সেদিন এইভাবেই রক্ষা করেছিলেন। এইখানেই তার মহত্ব। 

৬ই জানুয়ারী দেশবন্ধুর বিচার আর্ত হয় চীফ প্রেসিডেন্সি 

ম্যাজিস্টেটের এজলাসে। দেশবন্ধুব বিচার, মে এক অভূতপূর্ব 

ঘৃশ্ট । জীবনে যিনি একাধিক স্বদেশী মামলায় অনেক খ্যাতনামা 



'দেশবন্ধু ১৫১ 

দেশপ্রেমিকের পক্ষসমর্থনকারী কৌন্ুলিরপে আদালতে ঠাড়িয়েছেন 

এবং ধার সওয়াল-জবাবে আদালত-কক্ষ কম্পিত হয়ে উঠত, আজ 
তাকেই দেখা গেল আসামীর কাঠগড়ায় এসে প্রশাস্তভাবে দাড়াতে । 

দলে দলে উকিল, ব্যারিস্টারগণ এলেন এই মামলার বিচার দেখতে । 

তিনি যখন আসামীর কাঠগড়ায় এসে উপস্থিত হলেন, তখন উপস্থিত 

সকলেই সসম্রমে উঠে দাড়ালেন। এই মামলায় সরকার পক্ষে 
উকিল ছিলেন তারকনাথ সাধুরখ?, ডি. সিলভা প্রভৃতি ৷ ম্যাজিস্টেট 
কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে দেশবন্ধু সেই একই কথা বললেন য৷ তিনি 
বলেছিলেন চৌদ্দ বছর আগে ব্রক্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মামলার পক্ষ 
সমর্থন করবার সময় £ "ু 009 106 06516 00 08210010966 1) 

0০ 01002601165 0 [102 00011070100 ] ৮8176 00 1009156 
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দিলেন - ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড । 

দেশবন্ধুর মামল! চলবার সময়েই যুবরাজ কলকাতায় এলেন 

(২৪শে ডিসেম্বর )। সেদিন যে হরতাল হয়েছিল তার কথা 

বলতে গিয়ে স্টেটস্ম্যান্ সংবাদপত্রকে পর্যস্ত 02028102105 

5000659001 এই কথা ব্যবহার করতে হয়েছিল। যুবরাজের 
আগমনের দিন “সমস্ত শহর নীরব, নিস্তব্ধ, সমস্ত পথঘাটে জনমানব- 

শূন্য শ্মশান লোক নাই, জন নাই, গাড়ি নাই, ঘোড়া নাই। 
সেদিন সত্যিই একদিনের জন্য দেশবন্ধুর ইঙ্গিতে মহানগরীর 
প্রাণস্পন্দন থেমে গিয়েছিল এবং ত৷ প্রত্যক্ষ করে শত্র-মিত্র সকলেই 
যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিল। কোন একজন নেতার পক্ষে 

জনসাধারণের উপর এমন প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার কর! যে আদৌ 

সম্ভব তা প্রত্যক্ষ করে শহরের শ্বেতাজ-সমাজ পর্যস্ত সেদিন বিস্মিত 

না হয়ে পারে নি। তবে যুবরাজকে বয়কট করার আন্দোলনে 

সথভাষচজ্ছের সাংগঠনিক প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখ্য । তার 



১৫২ * দেশবদ্ধু 

এক সতীর্থের মতে শহরে সেদিন যে সম্পূর্ণ হরতাল হতে পেরেছিল 
তার মূলে ছিলেন সুভাষচন্দ্র । 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে দেশবন্ধুর কারাদণ্ডের সংবাদে যারপরনাই 
বিচলিত হয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি সেই সময়ে 
বাসন্তী দেবীকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন । সম্ভবতঃ সমকালীন 
বাংলাদেশের বরেণ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই দেশবন্ধু- 
জায়াকে চিঠি লিখে সমবেদনা জানিয়েছিলেন । আমরা সেই পত্রখানি 
এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম । এই চিঠির তারিখ ১৪১২২) | 

“প্রিয় ভগ্রি, আমার যে প্রবল ভাবাবেগ হইয়াছে, তাহা আমি প্রকাশ 
করিতে অক্ষম । 

আপনার স্বামী যখন সেই ইতিহাস-স্মরণীয় মৌকদ্দমায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ 
সমর্থন করেন, সেইদিন হইতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাহার 

অশেষ বদ্দান্যতা, স্বদেশপ্রেম, মহান্ আদর্শবাঁদ, দীনদরিত্রে পক্ষ সমর্থনের 
জন্য তাঁহার অনীম আগ্রহ, সর্বদাই লোকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে । যদিও 
কোন কোন বিষয়ে তাহার সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য আছে, তবুও চিরদিনই 
তাহার প্রতি আমি আকধণ অনুভব করিয়াছি । তিনি বাংল। দেশ বা তরুণ 

ভারতের চিত্ত অধিকার করিবেন, উহ। কিছুই আশ্চর্যের বিবয় নহে। 
রাজনীতিতে তাহার সঙ্গে ধাহাদের মতভেদ আছে, তাহারাঁও তাহার 

( চিত্তরঞ্জনের ) অপূর্ব স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা না করিয়! থাকিতে 

পারেন ন|। শ্রীযুক দাসের এই অগ্রি-পরীক্ষার দিনে, তাহার প্রতি শ্বতঃই 

আমাদের চিত্ত ধাবিত হইতেছে । আমি জানি, আমার মত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত 

দাশের জীবনের ব্রত সম্পূর্ণ ধারণ! করিতে পারিবে না, কেননা লোকসমাজ 
ও ঘটনার শ্রোত হইতে সর্বদাই আমি দূরে বাদ করি। চিরজীবন একাস্তভাবে 
বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে আমার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, মনের প্রসার বোধ হয় সঙ্কুচিত 

হইয়াছে । কিন্তু প্রিয় ভগ্নি, আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে যখন 
আমি বিজ্ঞান-চর্চ! করি, তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া দেশকেই সেবা করি। 
আমাদের লক্ষ্য একই, ভগবান জানেন। আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্ত মাহি। 

আপনি 'আঁপনার দুঃখ, অপূর্ব সাহম ও আনন্দের সঙ্গে বহন করিতেছেন। 
বাংলার সন্দুথে নারীত্বের যে উচ্চ আদর্শ আপনি স্থাপন করিয়াছেন, তাহ! 
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সেই অতীত রাজপুত গৌরবের যুগকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আঁমি যন্দে- 
প্রাণে আশা করি ষে কুষ্*মেষ আমাণের মাতৃন্ৃমির ললাট আচ্ছন্ন করিয়াছে, 

তাহা শীঘ্রই অপসারিত হইবে এবং আপনার স্বামীকে আমরা ফিরিয়া 

পাইব। ভবদীয়--রীপ্রচুল্চন্্র রায়। 

জেলে থাকবার সময়েই দেশবন্ধু আমেদাবাদ কংগ্রেসের 
সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন । কারা প্রাগীরের অন্তরালে থাকার 

জগ্ত তার পক্ষে এই অধিবেশনে সভাপ-্তত্ব করার তখন উপায় ছিল 

না। তিনি তার সভাপতির ভাষণ লিখে উঠ্রিল। দেবীর হাত দিযে 
পাঠিয়ে দিলেন | সেই সঙ্গে বাসম্ঠী দেবীও একটি মর্মম্পর্ণা বাদী 

পাঠিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে 

দেশবন্ধুর ভাষণটি পাঠ করেন সরোজিনী নাইডু এবং নির্বাচিত 
সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতি নির্বাচিত হলেন হাকিম 
আজমল খান। এই অধিবেশনে অভার্থনা সমিতির চেয়ারম্যান 

ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। কংগ্রেমের এই আমেদাবাদ 

অধিবেশন থেকেই টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা উঠে যায় এবং সমাগত 

প্রতিনিধিদের মেছ্গের উপরে বলবার ব্যবস্থা হয়। নাগপুর 
কংগ্রেসে বিরচিত নতুন গঠনতন্ত্র অন্ুপারেই প্রতিনিধি নির্বাচন কর! 
হয় এবং তখন থেকেই জাতীয় মহাসভা একটি সত্যিকার নির্বাচিত 

প্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অনেক দিক দিয়েই এই 
অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য ছিল। সভাপতি ও. চেয়ারম্যান তাদের 

স্ব ন্থ ভাষণ যথাক্রমে উর্ঘ ও হিন্দীতে পাঠ করেন। সর্দার 

প্যাটেলের ভাষণটি ছিল অতি সংক্ষিপ্ত, ডকুর রাজেন্দ্র প্রলাদের 

মতে--06 011515550০0) 1] 00105255 13150015- এবং 

তার সেই ভাষণে তিনি বিশেষভাবে গুছ্রাটের কৃষকদের হুরবস্থার 

কথা উল্লেখ করেন। 

সর্দার প্যাটেল তার চেয়ারম্যানের ভাষণে আরে! একটি 
প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করেন-_নাগপুর কংগ্রেসে প্রদত্ত গান্ধীর 
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সেই প্রতিশ্রুতি ; 'এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ হবে । সেই 
নিধারিত সময় উত্তীর্ণ হতে চলেছে অথচ স্বপ্ন স্বপ্রই রয়ে গেছে। 
তবে গান্ধীর এই প্রতিশ্রুতির মূলে যে-সব শর্ত ছিল, উৎসাহ- 
উত্তেনার মুখে জনসাধারণ সেগুলি উপেক্ষা করেছে, যদিও 
প্যাটেলের মতে এত তাড়াতাড়ি এসব শর্ত পালন করা চলে না। 

প্যাটেলের আশা ছিল যে, “কংগ্রেসের এই অধিবেশনে তর! 

ব্বরাজ লাভের উৎসব পালন করবেন, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছ1! অস্থরূপ, 

তিনি আমাদের শক্তি পরীক্ষার জন্য আরে! ছুঃখকষ্ট ও নির্যাতন সহ্য 
করার ভিতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যেতে চাঁন।” তাঁর এই ভাষণে 

প্যাটেল আরো! বলেছিলেন £ 106 15015551017 1201)01)60 

0 (00100106106 15 8. 501০ 51£া) 0: 00০ 80101098901 0: 

219]. তবে কঠিন সংগ্রামের তিতর দিয়েই সে স্বরাজ অর্জন 

করতে হবে, সে কথাও তিনি বলেন এবং দেশবাসীকে সেজন্য প্রস্তত 
থাকতে বলেন ।% 

আমেদাবাদ কংগ্রেসে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল গান্ধীর 

প্রস্তাবিত আইন অমান্য আন্দোলন এবং গান্ধীকে এই আন্দোলনের 

অধিনায়ক ব1 ডিক্টেটর করা হয়। এই প্রস্তাব অনুসারেই ঠিক 
হয় যে বারদৌলিতে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হবে। 

এবং আন্দোলন আরস্ত করার আগে ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধী 

বারদৌলির এক জনসভায় জনসাধারণকে সত্য ও অহিংসার শপথ 
গ্রহণ করতে বললেন ও দেশের স্বাধীনতার জন্য যে-কোন ত্যাগ 

স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে বললেন । এর পরেই তিনি লর্ড রীডিংকে 

এক পত্রে তার সিপ্ধান্তের কথ! জানিয়ে দ্রিলেন। আলিপুর 

সেট্টণাল জেলে যখন এইসব সংবাদ এসে পৌছল তখন দেশবন্ধু ও 
তার সহবন্দীরা আশ! করলেন যে, এইবার গান্ধী স্বয়ং যখন 

আন্দোলন পরিচালন! করতে কৃতসংকল্প হয়েছেন তখন নিশ্চয়ই 

ক907001 72681] এ 1.0). 84000) 
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তা ফলপ্রস্থ হবে। দেশে বিরাটভাবে আইন অমান্য আন্দোলন 
আরম্ভ হতে চলেছে, স্বভাবতই সকলের মনে এই আশা জাগল ফে, 
ভারতবর্ষ এবার স্বাধীনতার পথে অনকথানি অগ্রসর হবে।, 

প্রস্তাবিত আন্দোলন আরম্ভ করার আগে গান্ধী তার স্বতাবসিদ্ধ 

রীতি অনুসারে বড়লাটকে একটি পত্র লিখে জানালেন যে, তিনি 

নিজে বারদৌলিতে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করবেন, 
যদি না এক সপ্তাহকালের মধ্যে সরকারের হৃদয়ের পরিবর্তন হয় । 

কিন্তু এই নিরিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই ঘটনাস্রোত 
সহসা অন্তদিকে মোড় নিল। উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলায় 

চৌরিচৌরা নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে একদল ক্রুদ্ধ কৃষক কংগ্রেস 
স্বেচ্ছাদল দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্থানীয় পুলিশ থানা আক্রমণ 

করে ও কয়েকজন পুলিশকে হত্যা! করে। এই ঘটনা যখন ঘটে: 

গান্ধী তখন বারদৌলিতে এবং সেইখানেই তিনি ওয়াকিং কমিটির 

একটি জরুরী বৈঠক আহ্বান করলেন। চৌরিচৌরার ব্যাপারে 
মর্মাহত হয়ে এবং হিংসার প্রতি জনসাধারণের আসক্তি দেখে 

তিনি একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ইহাই কংগ্রেসের 

ইতিহাসে “বারদৌলি প্রস্তাব নামে অভিহিত । এই প্রস্তাবে বল। 

হলোঃ “গোরক্ষপুরের মর্মান্তিক ঘটন। ইহাই প্রমাণিত করল যে, 
ব্যাপকভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের অবিচ্ছেগ্চ অংশ হিসাবে 

অহিংসার প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণ এখনো! সম্পূর্ণভাবে উপলন্দি. 

করতে পারে নি। অতএব এখন এই অবস্থায় কোন প্রকার অহিংস 

আন্দোলন চলতে পারে না এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই গান্ধী 

অনিপিষ্ট কালের জন্য সর্বপ্রকার গণ-আন্দোলন-__অহিংসা,অসহযোগ- 

ও সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। 

বারদৌলিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় ১৬ই ফেব্রুয়ারি এবং তার 
কিছুদিন পরে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে 
এই প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে অস্মোদিত হয়। বারদৌলিতে গান্ধীর 



১৫৬ বে শবন্ধু 

এই অপ্রত্যাশিত আত্মনমর্থনের তুষুল প্রতিক্রিয়া দেখ! দিল 
গ্রেসের কারারুদ্ধ নেতাদের মধ্যে । কারাপ্রাচীরের এদিক 

থেকে চিঠির পর চিঠি আদতে লাগল লাজপং রায়, মতিলাল, দেশবন্ধু 
প্রভৃতি নেতাদের কাছ থেকে । সে-সব চিঠির বক্তব্য একই £ “1155 

86015101815 £:586]5 10টি] 0006 ০01,65,. [ জা] 

₹)0 01215 02700191152 06 709010162 006 2150 [76210 2. 526 

720 00 (১০ 016250156 ০0: 00617800105 গান্ধীর এই সিদ্ধান্তে 

সবচেয়ে বেশি বিচলিত বোধ করেন দেশবন্ধু। তিনি জেলে তার 
সহকর্মীদের বলেন £ 'বারদৌপিতে আন্দোলন বন্ধ করার কারণ 

যাই থাক না কেন, বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবকদলের কাজ বন্ধ করার 
যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই থাকতে পারে না, কারণ এই প্রদেশে 

এদের কাজের ফলেই সরকারের অচ্গ অবস্থা হয়েছে ॥ তিনি 

আরো বলেছিলেন 2 47515 15 056 560000 1175021)00 চ713613 

1২191970709]1 195 0176190. 096 51009201010.” এই ঘটনার পর 

জেলের মধ্যে একদিন বারদৌলি প্রস্তাব নিয়ে যধন একটি আলোচন! 

লভ। হয় তখন সুভাষচন্দ্র দেণবন্ধুকে জিন্কানা করেন যে, এই যে 

আন্দোলন প্রত্যান্হত হলো এট। বাংল। দেশের পক্ষে ভাল হবে কি 

মন্দ হবে ?--তখন তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "গান্ধী ইংরেজের 

সঙ্গে আপোষ করতেও দিলেন না, আবার আন্দোলন চালাতেও 

দেবেন না। বাংলাদেশ যতদূর এগিয়ে যাচ্ছিল, এই বারদৌপির 
সিদ্ধান্তে বাংলার কর্মম্পৃহাকে একেবারে ততখানি নিস্তেজ করে 
দেওয়া হয়েছে। এইসব কাজ করতে হলে চৌরিচৌরার মতে! 
এক-আধট] ঘটনা যে ঘটবে না তা কেউ আশ! করে না। বিশেষতঃ 

বাংলায় তো আপত্তিজনক কিছু ছুর্ঘটনাই হয় নি। এর পর তিন 

বছর পর্যস্ত গান্ধীর সঙ্গে অনেক প্রধান প্রধান রাজনীতিযূলক 
বিষয়ে দেশবন্ধুর প্রবল মতানৈক্য ছিল এবং সম্ভবতঃ সেই কারণে 
রজ 486০৮800007) ১1005150075 7018580 



দেশ বন্ধু ১৪৭. 

এই সময়টা অসহযোগ আন্দোলনের প্রর্বতককে রাহ্গ্রস্তের মতো' 
সবরমতীর নির্জন আশ্রমে চরক ও খদ্দর নিয়ে অবস্থান করতে 

হয়েছিল। গার্ধীর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে “হিমালয় সদৃশ ভুল” 
আর এইরকম কাজ ভগ্ুল করার অজজ্তর দৃষ্টান্ত মিলবে । 

সুভাষচন্দ্র এই সময়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে একত্রে জেলে অবস্থান 
করছিলেন। দেশবন্ধুর মনে বারদৌলি প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়। প্রসঙ্গে 
তিনি তার আত্মচরিতে লিখেছেন £ 90921) 23 1065106 

1011775611 ডা100, 50100 2100. 21051 2 016 ৮৮৪5 11917900009 

৮25 12102862015 10010511105. 70102 72100011 1:560580 02106 

835 2 59625611176 1010. জওহরলাল নেহরুও তার 

আত্মচরিতে অনুরূপ মনোভাবই প্রকাশ করেছেন। তিনি 
লিখেছেন £ “৬৬০ ৮212 21) 102 ভা. 16977 0৫6 0315 

50000085০01 ০0০] 50551 26 9. 01076 চ1)21) ০ 5261060 

0102 0010501109101)5 00] 005101010. 2170. 2091)011)6 017. 21] 

20105 যে আন্দোলনের ফলে এক বছরের মধ্যে ত্রিশ হাজার 

লোক কারাবরণ করল, সে আন্দোলনকে এইভাবে তার সফলতার 

মধ্যপথে হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে গান্ধী প্রকৃতপক্ষে সেদিন যাদের 
নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছিলেন তারা হলেন ধনিকগোষ্ঠী, পুঁজিপতি ও 
শিল্পপতির দল। সাধুতারও একটা সীমা আছে, কিন্তু গান্ধী সম্ভবতঃই 
এইবার যেন সেই সীম! অতিক্রম করলেন দেখা গেল। ভবিষ্যতের 

এতিহাসিক যখন আমাদের মুক্তি আন্দোলনের এই অধ্যায়ের কথা 
লিপিবদ্ধ করবেন তখন তিনি নিশ্যয়ই লিখবেন যে £ ি০০- 

০০-0106186101) 2170 0151] 01501960121706 %/21:201500170127060 

55 05 15206151710 1006 102021056 0136 10056006176 আ৪5 

06668060, 1006 02028052০৫6 105 218770176 90150895.8 

ভারতে ধনিকগো'ীর বন্ধু গান্ধীর পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক ছিল। 
41817170576 ০7 056 1165083 :. লু ৪০১1709000 



"১৫৮ দধেশবন্ধু 

সত্য ও অহিংসার নৈষ্টিক পূজারী গান্ধী মাঝপথে আন্দোলন 
প্রত্যাহার করলেন বটে, কিন্তু সরকারের হৃদয়ের কোন পরিবর্তন 

দেখা গেল না। বরং ১০ই মার্চ (১৯২২) তকে গ্রেপ্তার করে তারা 

“যেন ভারতের জাগ্রত মুক্তি-আন্দোলনের মূলে এবারে আঘাত 

করতে উদ্ভত হলেন। বিচারে গান্ধীর ছয় বছরের জন্য বিনাশ্রম 

কারাদণ্ড হয়। সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক , অবস্থা! 
সহজেই অনুমেয়। বিগত কয়েক মাসের প্রবল উৎদাহ ও 

উদ্দীপনার পরিবর্তে গভীর নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হলে! সমগ্র দেশ 

এবং সেই সঙ্গে জাতির রাজনৈতিক চেতন। অবলাদে আচ্ছন্ন 
'ছলে। ॥ 

অসহযোগ আন্দোলনের এই রকম পরিণতি কেন হলো ? কেনই 
বা! এই আন্দোলন মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? এবিষয়ে কোন 

সন্দেহ নেই যে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে এই পর্যায়ের 

আন্দোলনটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সমস্ত ভারতে একজন নেতার 
'আঅধীনে এক কার্ষসৃচী নিয়ে এতখানি ব্যাপক আন্দোলন এর আগে 

আর কখনো দেখা যায় নি। কিন্তু এই আন্দোলনের তাৎপর্যটা কী ? 

এই আন্দোলন প্রকৃতপন্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি- 
আন্দোলন । কংগ্রেসের কলকাত। ব৷ নাগপুর অধিবেশনের সিদ্ধান্তের 

অধ্যে কোন বিজ্ঞানসম্মত রাজনীতি ছিল নাছিল না কোন 

'গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবাদর্শ। ধর্মের তিত্তিতেই এদেশে রাজনৈতিক 

আন্দোলন শুরু হয় এই শতাব্দীর শুরু থেকে । সেট! ছিল ধর্মীয় 
পুনরুজ্জীবনবাদ বা 151161945 16551৪11500-এর যুগ। গান্ধীর 

রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে ধর্মীয় ভাব প্রবল ছিল এবং সম্ভবতঃ 

.এই কারণে তর পরিকর্িত অসহযোগ আন্দোলন যুগপৎ ধর্মীয় ও 
ব্জাতীয় উন্মাদনার উপর নির্ভর করে অগ্রসর হতে থাকে। যে 



বেশ বন্ধু ১৫৯ 

সময়ে এই আন্দোলন ভারতবর্ষে আরস্ত হয় তখনকার ওপনিবেশিক 

দেশগুলির সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশ মনে রাখলেই বোবা! 

যাবে যে, তখন সর্বত্রই দেখ দিয়েছে একটা অন্ধ সাম্রাজ্যবাদ 

বিরোধিতা | তার মধ্যে যতখানি তীব্রতা ছিল ঠিক ততখানি ছিল 
না বলিষ্ঠ চিন্তাগত বিপ্লব । অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে 
সম্রাজবাদ বিরোধিতা ছেল না ছিল ন৷ চিস্তাগত বিপ্লব অথবা 
বিজ্ঞানসম্মত রাজনীতি । রাজনীতিতে অহিংস-নীতির পরীক্ষা 

অভিনব সন্দেহ নেই তবে এর মধ্যে প্রকৃত বিপ্লব কোথায়? 

গান্ধীর কাছে “্বরাজ' ছিল রামরাজ্যের এক অস্পষ্ট অদ্ভুত রহস্যময় 
পরিকল্পন! মাত্র। এতে বিশ্ময়ের কিছু ছিল না, কারণ গান্ধীর 

রাজনৈতিক দর্শন অনেক কিছুর মিশ্রণে ( থিওজফি, টলট্টম়, বেদ 

ও সার্মন অন দি মাউন্ট) গঠিত ছিল। এশুধু রহস্যময় নয়, 
ুর্বোধ্যও বটে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে 

নেহরু সত্যিই বলছেন, «এ ছিল জাতীয়তা, রাজনীতি, ধর্ম, অতীন্দিয় 
রহস্থাবাদ্দ এবং ধর্মান্ধ গোৌঁড়ামির এক আশ্চর্য মিলন-মিশ্রণ | 

আমরা কর্মের আনন্দে মাতিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম কিন্তু 
লক্ষ্য সম্পর্কে কোন নুম্পষ্ট ধারণা ছিসস না। এবং ইহা সত্য ষে 

সেই রাজনৈতিক উন্মাদনার দিনে এই বিষয়ে কেউ কিছুমাত্র চিন্তা! 

করেও দেখে নি- না এর তত্বের দ্রিক, ন। দার্শনিক দিক। তথাপি 

গান্ধীর মতবাদে অনেকেই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন । হন নি শুধু 
একজন। তিনি রবীন্দ্রনাথ । সেদিন তিনিই ছিলেন অনহযোগের 

প্রধান লমালোচক। 

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধর! পড়েছিল এই আন্দোলনের হূর্বলতা | 
তাই তিনি কয়েকটি পত্রে গান্ধীকে এ বিষয়ে সাবধান করে 

বলেছিলেন যে, এই আন্দোলনের ফলে দেশে যে তীব্র স্বাদেশিকতা৷ 

ও জাতীয় উন্মাদনার প্লাবন এসেছে, এর মধ্যে কোন সার্বজনীন 
সত্য নেই। সেদিন কবি বলেছিলেন: 'হ্বাজাত্যের অহৃমিক। 



১৬১ দ্বেশ বদ্ধ 

থেকে মুক্ধিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা । 
কেননা! কালকের দিনের ইতিহাস 'সর্জাতিক সহযোগিতার 

অধ্যায় আরম্ভ করবে ।"" সত্যকার স্বাতস্ত্র্যের উপর সত্যকার 

এঁক্যের প্রতিষ্ঠ। হবে। যারা নবযুগের সাধক এঁক্যের সাধনার 
জন্চেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে; আর তাদের মনে 
রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতিবিশেষের নয়, নিখিল মানবের 

মুক্তি।% এই রকম হচ্ছ আত্তর্জাতিক চিস্তা-চেতন। সেদিন ভারতীয় 
নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিল কিন সন্দেহ। 

এই প্রসঙ্গে এগুজ সাহেবের নামও উল্লেখযোগ্য । ৷ তিনিও 

গান্ধীকে এই জাতীয় 01780170150 উন্মাদনার নেতৃত্ব করতে দেখে 
তাকে এই সুত্রে মাবধান করে দিয়ে লিখেছিলেন £ [15 1001- 

০0-00621861017. 10050] 1581, 1680 08015 00 01০ 019, 090, 

5616151 1)8610107911570, এমন কি, তিনি আইন অমান্য আন্দোলন 

ও বিলাতি বস্ত্র বর্জন দুইয়ের কোনটাই সমর্থন করেন নি। 

বলেছিলেন, এইসব জিনিস সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতার বিরোধী 

মোটকথা, কি রবীন্দ্রনাথ কি এগুজ অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন 

করতে পারেন নি যদিও তার। ছু'জনেই ভারতের নবযুগের রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে গান্ধীর মতে। একজন সর্বত্যাগী নেতার আবির্ভাবকে সম্রদ্ধ 

হ্বীকৃতি ও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। গান্ধীর অসহযোগ নীতির 

ভবিষ্তং কি দাড়াতে পারে সেট। বোধ হয় ভারতবর্ষে সকলের আগে 

উপলব্ধি করেছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ | এই সম্পর্কে তিনি যা 
বলেছেন তা অনুধাবনযোগ্য । কংগ্রেসের পূর্ববতী নেতাগণ যেখানে 

বিশ্বাস করতেন 40109265516 12911580018 ০01 ৯1£-£0৮100- 

20670 সেই রকম এর নতুন নেতৃবৃন্দ চমক লাগাবার জন্য নিয়ে 

এলেন 4৪ 138866--ঘে জিনিসটা সুস্থ রাজনৈতিক চিস্তা-চেতুনার 

বিকাশের পক্ষে প্রবল গ্রতিবন্ধকম্বরূপ । -সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন 

ঞ্.কালাস্তর : রবীন্রপাথ। 
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অসহযোগের পরিণতি যে সহযোগ, এ কথাটাও স্বরেক্জনাথ 

দ্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, যেমন বলেছিলেন বিপিনচন্দ্র। এ'র! 

এই আন্দোলনের মধ্যে দেখেছিলেন বিদ্বেষের ভাব যা কোন সুস্থ 

রাজনীতির পরিচায়ক নয়। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে আমর! 
দেখেছি যে বিদ্েষপ্রস্তত কোন আন্দোলনই জনসাধারণের পক্ষে 
স্থায়ী কল্যাণপ্রস্থ হয় নি। ভাবোনম্মাদনার প্রাথমিক ঘোর কেটে 

যাওয়ার পর আমাদের নেতারাও বোধ হয় সেদিন বুঝতে 

পেরেছলেন যে আইন অমান্য আন্দোলন বা অসহযোগের পথে 

ভারতের স্বাধীনত৷ লাভ সুদূরপরাহত । 
খিলাফং আন্দোলনটাও ঠিক তেমনি একটা ভ্রান্ত জিনিস ছিল। 

এটাকেও গান্ধীর আর একটি হিমালয় সদৃশ ভূল বল] যেতে পারে। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মুসলমান জগতের ধর্মগুরু “খালিফ। বা 

তুরস্কের স্থলতানের প্রতি ইংরেজরা কঠোর আচরণ করেছিল। 
ফলে, সমস্ত মুসলমান জমাজের মধ্যে আরম্ত হয় খিলাফত 
আন্দোলন । ভারতে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন মৌলান! 
মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি, সে কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। 

*44:7108$0 $ 80750 : 7391067098 
১১ 



টিং দেশবন্ধু 

১৯০৯ সালের শাসন-সংস্কারের অজ্ভুহাতে হিন্দ্ু-মুসলমানের মধ্যে 

পুথক নিবাচনের ব্যবস্থা করে যে বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, 

গান্ধী সেই বিচ্ছেদটা দুর করার জন্য আলি-ত্রাতৃদ্বয়ের এই 

আন্দোলনকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সমর্থন জানালেন। তার 

আশ! ছিল, এর ফলে ভারতের হিন্দু-মুসলমান কাছাকাছি আসবে। 

গান্ধীর মত একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকি করে যে এই আন্ৰোলন 

সমর্থন করলেন তা সাভারকরের মতে, ভারতের ইতিহানে আজো 
বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে। কাফের ও অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে 

যার জেহাদ ঘোষণ। ভিন্ন অন্য কিছু জানে না, তাদের জন্য এই 

দরদ ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে যে কি মারাত্মক হয়েছে, সে 
বেদনাদায়ক ইতিহাসের পুনরুল্লেখ এখানে নিশ্রয়োজন । 

প্রকৃত সত্য এই যে, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মিশ্রণ ঘটিয়ে 

গান্ধী ভুল করেছিলেন এবং তারই সুযোগ নিয়ে মহম্মদ আলি তাকে 

খিলীফৎ আন্দোলনের মধ্যে টেনে এনেছিলেন। গান্ধী অবশ্য 

ভেবেছিলেন যে, যদি হিন্দ্-যুসলমান এক্য বাস্তবে রূপায়িত হয়, 
তাহলে ভারতের স্বাধীনত। ত্বরান্বিত হবে। তিনি তাই নিধিচারে ছুই 

বাহু প্রসারিত করে আলি-ভ্রাতৃদ্বয়কে দিলেন আলিঙ্গন আর তারই 
প্রতিদানে ঠার প্রিয় মহম্মদ আলির মুখ থেকে তাকে অবশেষে শুনতে 

হলো £ 71. 052100171 15 ড/017101)5 01)021 006 1170011001)06 

0৫ 01001001591150 [71100 1/191)95210199. 1716 15 1151)0175 101 

6176 90101617780 ০017117010561091). 106 21009 00 7855 

০৮ (০ 17620 06 17/109117) [75019 এইখানেই শেষ নয়। 

ভাকে আরো শুনতে হলে £ এ 200 ৪. 7%101511]0 0150 ৪ 11 15111 

5200170. 2170 & 7$05117 1550, এই মহম্মদ আলিই গোল 

টেবিল বৈঠকে গিয়ে যা বলে এসেছিলেন তারই মধ্যে পাকিস্তানের 

সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল এবং ১৯৩০ সালের পর থেকে তার “কমরেড 

পক্জিকার মাধ্যমে তিনি পাকিস্তানের অন্কুলেই জোর প্রচারকার্ 



দেশবন্ধু ১৬৩ 

চালিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন এর প্রকৃত জন্মদাতা | শেষের দিকে 
গান্ধী ও আলি-ত্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের এই ছিল প্রধান কারণ । 

এর পরেও কি আমরা বলব না যে, খিলাফৎ আন্দোলন 

সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর কর দূরে থাকুক, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকেই 
পরিপুষ্ট করে ভারতের জাতীয় সংহতিকে দূর্বল করে দিয়েছে 
চিরকালের মতো। আজ যখন আমরা ভারত-বিভাগের সর্বনাশ! 

পরিণতির ইতিহাস চিন্তা করি তখন আমর! এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
না হয়ে পারি না যে, অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফং 

আন্দোলনকে মিলিয়ে-মিশিয়ে গান্ধী ভুলই করেছিলেন। এখানে 

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অমৃতসর কংগ্রেসে যখন খিলাফতের 

প্রশ্ন উঠেছিল, তখন একমাত্র জিন্নাই এই বিষয়ে গান্ধীপ্রমুখ 
নেতাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে 
ভারতের মুসলিম সমাজে প্রবল ধর্মান্ধতার (161151003 01890 ) 

হষ্টি হবে এবং ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে সেট। আদৌ 

হিতকর হবে না। তখন জিন্নার এই সতর্কবাণীতে কেউ কর্ণপাত 

করেন নি। তারপর মোপলা-বিদ্রোহের ফলে গান্ধীর যখন চমক 

তাঙল তখন তিনি হয়ত তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন । রবীন্দ্রনাথও 

গান্ধীর খিলাফতী মনোভাবের প্রতি কোনদিন আস্থা বা ভরল। 
প্রদর্শন করেন নি। খিলাফতের দাবীতে অটোমান-সাম্রান্যের পুনঃ 

প্রবর্তনের দাবী ইতিহাসের বিচারেও যে অসঙ্গত, সেট। যদি সেদিন 
গান্ধী বুঝতেন, তাহলে ঘটনাআ্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হতো এবং 

পরিণামে সেট! ভারতের পক্ষে শুভ হতো । 

আলিপুর সেপ্টণাল জেলে বন্দীজীবন যাপনের সময় দেশবন্ধু 
কেবলমাত্র রাজনীতির আলোচন। করে দিনাতিপাত করেন নি। 
রাজনীভি-সর্বন্ব মানুষ তিনি ছিলেন. না। সাহিত্য ও ইতিহাসে 
তার ছিল প্রবল অনুরাগ; তাই দ্রেখা যায় যে, ১৯১৭ সালে 



১৬৪ দেশবদ্ধু 

ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলন থেকে আরম্ভ করে ফরিদপুর 

প্রাদেশিক সম্মিলন পর্যস্ত তিনি ইংরেজী ও বাংলায় যত বক্তা 
করেছেন তার প্রত্যেকটি ছিল সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ এবং এই কারণেই 

জনমনে তার বক্ৃতাগুলি অমন এন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করতে 
পারত! এই বৈশিষ্ট্ে অন্ত সব নেতার মধ্যে তিনি ছিলেন 

অতুলনীয় । আলিপুর জেলে অবস্থান করবার ফলে তিনি যে 
সাহিতাচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন তার 

সহবন্দী সুভাষচন্দ্র । .এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠি থেকে 
এখানে কিছু উদ্ধতি দিলাম । তিনি লিখেছেন £ 

কারাগারে দেশবন্ধু অধিকাংশ সময় অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। 

ভারতের জাতীয়তা সম্থদ্ধে একখানি পুস্তক লিখিবার অভিগ্রায়ে ভিনি 

রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক অনেক নৃতন পুস্তক আনিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় 

উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন 

কিন্তু সময়ের সংকীর্ণতার দরুন তিনি জেলখানায় থাকিতে পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে 

পারেন নাই। বাহিরে আসিয়া তাহাকে পুনরার কর্মসমূদ্রে ঝাঁপ দিতে হইল 
বলিয়া তিনি জীবদ্দশায় তীহার আরন্ধ কাজ শেষ করিতে পারেন নাই। 
সে সময়ে রাজনীতি ও জাতীয়তা] সম্পর্কে তাহার সহিত আমার অনেক 

আলোচন! হইয়াছিল । তিনি কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি ধর্মমীতি-_ 

জীবনের কোন ক্ষেত্রেই মতের অস্ুসরণ পছন্দ করিতেন না ।, 

তুলসীচরণ গোম্বামী ও গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর সঙ্গে দেশবন্ধ 
সম্পর্কে যখনি আলোচন! করেছি, তারা! বিশেষভাবেই দেশবন্ধুর 

সাহিত্যপ্রীতির কথা উল্লেখ করতেন। এদের অভিমত এই ছিল 

যে, যদি রাজনীতি দেশবন্ধুকে গ্রাস না করত তাহলে তিনি একজন 

উচ্চদরের কবি ও লেখক হতে পারতেন। রাজনীতির বেদীমূলে 

তার এই ত্যাগটাও বড় কম ছিল না। 

দেশব্যাপী উৎসাহ-উদ্দীপন যেন সহস। স্তিমিত হলো। 

আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল মাঝপথে । 
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জেলের মধ্যেই বসে তিনি ধীরভাবে চিস্তা করতে লাগলেন__ 
ততঃ কিম্। 

কারামুক্তির পর জাতীয় আন্দোলনের জন্ত কি কার্ধক্রম হওয়া 
উচিত, দেশব্যাগী অবসম্নত৷ দূর করে ব্যুরো ক্রেসির সঙ্গে কিভাবে 
মোকাবিল। করতে হবে, এইসব চিন্তায় তার মস্তি আলোডিত 

হতে থাকে । পথ একটাই আছে- _কাউবন্দিল-প্রবেশ, কিন্তু সমস্ত 

হলে! কংগ্রেস থেকে এটা পাস করিয়ে নেওয়া যাবে কিনা । 
সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি এই নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। 

ভাদ্দের মধ্যে একদল কাউন্সিল-প্রবেশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 

করলেন, অপর দল এর স্বপক্ষে। এই সময়ে (এপ্রিল, ১৯২২) 

চট্টগ্রামে বাংলার প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন বসল। দেশবন্ধু 

কারাগারে । বাসন্তী দেবীর প্রতি সন্মান দেখিয়ে বাংল! তাকে এ 

সম্মিলনে সভানেত্রীর পদে বরণ করল । এই অধিবেশনে অভ্যর্থন। 

সমিতির পভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন । বাসন্তী দেবীর অভিভাষাণে 

কাউন্সিল-প্রবেশের আভাস ছিল। লোকে তার মধ্যে দেশবন্ধুর 

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছিল ' 

১৯২২, ৯ই আগষ্ট । 

দেশবন্ধু কারামুক্ত হলেন। 
জেল থেকে অনুস্থ শরীরেই ভিনি মুক্ত হন। ঠিক হলো, এই 

উপলক্ষে তার গুণমুগ্ধ দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাকে প্রকান্যে 
সংবধিত করা হবে। এই সংবর্ধনার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন 

নির্মলচন্দ্র চন্দ। দেশবন্ধুর সংবর্ধনা সভায় কে সভাপতিত্ব করবেন? 

সকলের ইচ্ছ। রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন! তখন নির্মলচন্ত্র 
জোড়াসাকোয় গিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ও প্রস্তাব নিবেদন 

করলেন। কবি সম্মত হলেন না। বললেন, “পলিটিক্স ছেড়ে 

দিয়েছি? অনেক সাধ্য-সাধনাতেও তিনি দেশবন্ধুর সংবর্ধনা” 
সভাষ সভাপতিত্ব করতে রাজী হলেন না। সকলে ভাবলেন 
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এট! কি “নারায়ণ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিরূপ 

সমালোচনার প্রতিক্রিয়া? অথবা জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতার 

জন্য একটি প্রতিবাদ সভা ডাকার জন্য চিত্বরঞ্রনের কাছে কবির সেই 
অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার প্রতিক্রিয়! ? অথবা ডায়ারী বর্বরতার 

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি যে রাজদত্ত সম্মান ত্যাগ 

করেছিলেন সেজন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধন্তবাদ ব। কৃতজ্ঞতা 

প্রকাশে কংগ্রেসের উপেক্ষার প্রতিক্রিয়া? হয়ত এইসব কারণেই 
রবীন্দ্রনাথ নির্মপচন্দ্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে থাকবেন। তখন 
ঠিক হয় যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে এজন্য অনুরোধ করা যেতে 
পারে । সকলে মিলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বললেন, 

“রবীন্দ্রনাথ থাকতে আমি কেন সভাপতি হব ? তারপর কবি রাজা 

হন নি শুনে প্রফুল্লচন্দ্র ত্বয়ং গিয়ে আবার কবির কাছে দরবার 
করলেন । কবি তাকে বলেছিলেন, “আমি অন্ুস্থ, আমি পারব না ॥ 

এর পরেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ত্যাগ করে শান্তিনিকেতন চলে যান। 

উদ্যোক্তার! কিন্তু নিরৎসাহ হলেন না। তার আচায রায়কে 

সভাপতি ঠিক করে এই বিষয়ে অগ্রমর হতে থাকেন। অভিনন্দন- 

পত্র রচন! করবে কে? তিনজনের উপর এই কাজের ভার 

দেওয়া হলো-_পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও 

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । তিনজনেই তিনটি মানপত্র রচনা 

করেছিলেন এবং সেই তিনটির মধ্যে শরৎচন্দ্রের রচিত মানপত্রটিই 
সকলের পছন্দ হয়-_যেমন তার ভাষা, তেমন তার প্রকাশতঙ্গি । 

সেই অভিনন্দন-পত্র মুদ্রিত করে সমস্ত জেলা কংগ্রেসে 

পাঠিয়ে দেওয়া! হয় এবং বলা হয়-যে নিদিই তারিখে প্রকাশ্য 
সভায় এটি পাঠ করে দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধ। জানাতে হবে। 

ঠিক এই ধরনের সংবর্ধনার আয়োজন এদেশে আর কখনে। হয় নি। 
কলকাতার হরিশ পার্কের সভায় সভাপতিত্ব করলেন আচার্য 

প্রফুল্লচন্দ্র । দেশবন্ধু সভায় এলেন খদ্ারের ধুতি-চাঁদর পরিহিত 
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হয়ে, পায়ে চটি । ছয়মাস পরে জেলের বাইরে এসে তিনি তার 
দেশবাসীর সম্মুখে দীড়ালেন। জনতার কে জয়ধ্বনি উঠল 
দেশবন্ধু কি জয়! এই সভার তারিখ ছিল ২৬শে শ্রাবণ, শুক্রবার, 
১৩২৯ । দক্ষিণ কলকাতার এই সভার পর দ্বিতীয় সংবর্ধনার সভ। 

হয় মির্জাপুর পার্কে। এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন বিশেষ করে 
মহানগরীর ছাত্রসমীজ | হরিশ পার্কের সভায় দেশবন্ধুকে যে মানপত্রট 
দেওয়া হয়েছিল সেটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধত করে দেওয়! হলো £ 

শ্রদ্ধাষ্পদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যহাঁশয়ের 

শ্রীকরকমলে-_ 

দেশবন্ধু চিত্তরগুন ! 

হে বন্ধু, তোমার ন্বদেশবানী আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। মুক্তি- 

পথধাত্রী যত নর-নারী যে যেখানে যত লাঞ্চনা, যত দুঃখ, ষত নির্যাতন সঙ্থ 
করিয়াছে, হে প্রিয়, তোমার মধ্যে আজ আমর! তাহাদের সমন্ত যহিম। প্রত্যক্ষ 

করিয়া সগৌরবে সবিস্ময়ে নমস্কার করি । নুজল। স্ুফলা শ্ঠামলা মা আমাদের 
অবমানিতা শৃঙ্খলিতা। মাতার শৃঙ্খলভার যত সন্তান তাহার স্বেচ্ছায় 

বন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, তুমি তাহাদের অগ্রজ ; হে বরেণ্য. তোমার সেই 
সকল খ্যাত ও অখ্যাত ভ্রাতা ও ভগিনিগণের উদ্দেশে স্বতঃ উচ্ছৃসিত সমস্ত 

দেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর। 

একদিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষধিত ও পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া 

জানিয়াছিল, সেদিন সে ভুল করে নাই। কিন্তু যে কথা তুমি নিজে চিরদিন 
গোপন করিয়াছ,_দ্দাতা ও গ্রহীতার সেই নিভৃত করুণ সন্বন্ধ__আজে। সে 

তেমনই গোপন শুধু তোমাদের জন্যই থাক। কিন্তু, আর একদিন এই 
বাংলাদেশে তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া, বরণ করিয়াছিল। 

সেদিনও সে ভূল করে নাই। সেদিন এই বাংলার নিগৃঢ মর্মস্থানটি উদঘাটিত 

করিয়া দেখিতে, তাহার একান্ত সঞ্চিত অস্তরবাণীটি নিরস্তর কান পাতিয়া 

শুনিতে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একাগ্র 
সাধনার অবধি ছিল না । তখন হয়ত তোমার সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে 
গিয়া পৌছায় নাই, হয়ত কাহারো রুদ্ধদ্বারে ঘ! খাইয়া সে ফিরিয়াছে, কিন্ত 
পথ যেখানে মুক্ত ছিল, সেখানে সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পায় নাই । 
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তাহার পরে একদিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার প্রতি পৌছিল। 
সেদিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার যুল্য নির্দেশ করিয়া দিতে 
সর্বন্বপণে তোমাকে পথে বাহির হইতে হইল, সেদিন তুমি ছিধা কর নাই। 

বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি--তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ 
নাই, তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বীধিতে 
পারে না, স্বার্থ তোমাকে তুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার 

মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বলি 
গ্রহণ করিলেন; তোমাকেই সর্বলোকচস্কুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার 

যূল্য প্রমাণ করিয়া দিতে হইল । যে কথা তুমি বার বার বলিয়াছ- স্বাধীনতার 
জন্য বুকের জালা কি, তাহা! তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া 
বুঝাইয়৷ দিতে হইল। বুঝাইতে হইল- নান্তঃ পস্থা বিদ্ভতে অফ্ননায় | 

এই ত তোমার ব্যথা । এই ত তোমার দান। 

ছলন] তুমি জান না, মিথ্যা তুমি বল না, নিজের তরে কোথাও কিছু 
লুকাইতে তৃমি পার না,_-তাই বাংল! যখন তোমাকে “বন্ধু” বলিয়া আলিঙ্গন 
করিল, তখন সে তুল করিল না, তাহার নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতার কোথাও 

লেশমাত্র দাগ লাগিল না। 

আঁপনার বলিয়া, স্বার্থ বলিয়! কিছু তোমার নাই। সমস্ত স্বদেশ, তাইত আজ 

তোমার করতলে। তাইত, তোমার ত্যাগ আজ শ্ধু তোমার নয়, আমাদের । 

শুধু বাঙালীকে নয়, তোমার প্রায়শ্চিত্ব আজ বিহারী, পাঞ্জাবী, মারহাট্রা, 
গুজরাটি যে যেখানে আছে, সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছে । 

তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পতভি,__এ এশ্বর্য বিশ্বের ভাগারে আজ 

সমস্ত মানবজাতির জন্ত অক্ষয় হইয়া রহিল। এমনি করিয়াই মানবভীবনের 

দেনা-পাওনার পরিশোধ হয়, এমনি করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশুশক্তিকে 
অতিক্রম করিয়া চলে | 

একদিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইৰে। কিন্তু যতদিন 

সংসারে অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে 

মুক্তির বিরোধ শান্ত হইয়৷ না আমিবে, ততদিন অবমানিত, উপজ্রত মানব- 
জাতি সর্বদেশে, সর্বকালে, অন্তায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই স্ুকঠোর প্রতিবাদ 

মাথায় করিয়া বছিবে এবং কোনমতে কেবলমাত্র বাচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ 

শুধু বাচাকেই ধিক্কার দেওয়া, এ সত্য কোনদিন বিস্ৃত হইতে পারিবে না। 



দেশ বন্ধু ১৬৪৯ 

জীবনতত্বের এই অমোঘবাণী-_স্বদেশে-বিদেশে, দিকে দিকে উদ্ভাসিত 
করিবার গুরুভাব বিধাত৷ শ্বহস্তে ধাহাকে অর্পণ করিয়াছেন, তাহার কারাবসানের 

তুচ্ছতাকে উপলক্ষ্য স্থত্ঠি করিয়া আমর উল্লা করিতে আমি নাই। হছে 

চিত্তরঞ্জন, তৃমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের সহ, তুমি আমাদের প্রিয়__ 
অনেকদিন পরে তোমাকে কাছে পাইয়াছি। তোমার সকল গর্বের বড় গর্ব_ 
বাঙালী তুমি, তাইত সমস্ত বাংলার হৃদয় তোমার কাছে আজ বহিয়া 
আনিয়াছি,_আর আনিয়াছি, বঙ্গজননীর একান্ত মনের আশীর্বাদ, তুমি 
চিরজীবী হও, তুমি জয়যুক্ত হও। 

_-তোমার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসিগণ। 

মির্জাপুর পার্কের সংবর্ধনা সভার উদ্যোক্তা ছিলেন বাংলার 

তরুণ ছাত্রসমাজ। একই মানপত্র এখানেও পঠিত হয়। এই 

সভায় সুভাষচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন । তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 

“অভিনন্দন-পত্রে দেশবন্ধুর গুণগ্রামের উল্লেখ ছিল এবং দেশের 
জন্য তিনি কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন.তাহারও বর্ণনা! ছিল। 

তরুণের ভক্তি ও ভালোবাসার পূর্ণ অর্ধ্য যখন তাহার নিকটে 
নিবেদিত হইল তখন দেশবন্ধুর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়! উঠিল। 
তিনি ছিলেন চির-নবীন, চির-তরুণ; তাই তরুণের বাণী তাহার 

মর্মে গিয়া আঘাত করিত। তিনি যখন অভিনন্দন-পত্রের উত্তর 

দিবার জন্ত উঠিলেন, তখন তাহার অন্তরে ভাবের জোয়ার ছুটিতেছে। 

নিজের ত্যাগ ও কষ্টের কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি বাংলার তরুণ 

সম্প্রদায়ের ত্যাগের কথ। বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বেশিদূর 

বলিতে পারিলেন না। উচ্ছুসিত ভাবরাশ তাহার কণ্ঠরোধ করিল। 
ভিনি নিধাক নিস্পন্দভাবে ীড়াইয়া রহিলেন; ছুই গণ্ড বহিয়। 
পবিত্র অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। তরুণের রাজা কাদিলেন, 

তরুণেরাও কাদিল ।+% 

এইখানে দেশবন্ধুর যে চিত্র পাই, কোন সুদক্ষ শিল্পী যদি রঙ 

* হেমেন্্নাথ দাসগুগকে লেখা হুভাষচন্দের চিঠি। এই চিঠির তারিখ €ই মার্চ, ১৯২৬। 



১৭* দেশবন্ধু 

ও তুলির সাহায্যে তাকে রূপায়িত করেন তাহলে সেটি যে একটি 
উৎকুষ্ট চিত্রস্থষ্টি বলে গণ্য হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
মানুষটির হৃদয় যে কত বিশাল ছিল, সকলকে আকর্ষণ করবার কি 

অপরিসীম ক্ষমতা ছিল তার, স্ভাষচন্দ্রের এই বর্ণনার মধ্যে 

আমর যেন তারই পরিচয় পাই । নেতৃত্বের যে শক্তিতে দেশবন্ধু 

ছিলেন অপরাজেয়, তার উৎম তো ছিল তার সেই বিশাল হৃদয় । 

দেশবন্ধুর বিশ্রাম নেই । 

আবার স্তিমিত দেশকে করতে হবে উদ্দীপ্ত । 

কারামুক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশবন্ধু তাই কাজে ঝাপিয়ে 
পড়বার জন্য অস্থির হলেন । গান্ধীর ছয় বছরের কারাদণ্ডের যেন 

কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না দেশবাসীর মধ্যে । আন্দোলন 

প্রত্যান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতখানি অবসন্নতা জনসাধারণের 

মনে কেন এলো? এ যেন একটা বিরাট 21001-011709% এবং 

দেশবন্ধু এ বিষয়ে যতই চিন্তা করতে থাকেন এর কোন সছুত্তর তিনি 

খুঁজে পান না। এট! নিশ্চয়ই জাতির একট নৈতিক অবনতির 
লক্ষণ। দেশবন্ধুর যেন চিন্তার শেষ নেই । তখনো একটি সাংসারক 
দায় ছিল তার । কনিষ্ঠ। কন্তা'কল্যাণীর তখনো বিবাহ দেওয়া বাকী 
ছিল। এইবার তিনি সেই কাজটা সম্পন্ন করলেন সকলের আগে। 

১০ই আগস্ট কল্যাণীর বিবাহ হলো! রাষ্ট্রগচর স্থরেন্্রনাথের দৌহিত্ত 
ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে । 

এই বিবাহ উপলক্ষে দেশবন্ধু মতিলাল নেহরু প্রমুখ কয়েকজন 

নেতাকে কলকাতায় তার রস। রোডের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। 

এই নিমন্ত্রণের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল স্বতন্্ব। দেশে আইন 

অমান্স আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত কিনা সেই বিষয়ে তদস্ত করে 

রিপোর্ট দেওয়ার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেম কমিটি একটি তদন্ত 
কমিটি নিয়োগ করেন । কল্যাণীর বিবাহকালে এই তদস্ত সমিতির 



দেশবন্ধু ১৭১ 

অধিবেশন চলছিল পাটনায়। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা! 

সম্পর্কে নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময়ের স্থযোগ হবে বলেই দেশবন্ধু 

তদন্ত কমিটির সকল সদস্তকেই তার কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ 

করেছিলেন। প্রথমে আলোচন! হয় তদন্ত কমিটির কাজ সম্পর্কে । 

মতিলাল তাকে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এই 

বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ 

করেন। কথিত আছে, এই সময়েই মতিলালের সঙ্গে কাউন্সিল- 

প্রবেশ সম্পর্কে তার প্রাথমিক আলোচন। হয়। 

কন্তার বিবাহের পর আতীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বিশেষ 

গীড়াপীড়িতে কিছুদ্দিন বিশ্রাম লাতের জন্য দেশবন্ধু প্রথমে দাজিলিও 

যান। এখানে কিছুকাল অবস্থান করে কোন উপকার হলো না 

দেখে তিনি স্বাস্থ্যলাভের জন্য কাশ্মীর যাবেন ঠিক করলেন । পরে 

তিনি মত পরিবর্তন করে পাঞ্জাবের স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান মারীতে গমন 

করেন । সেই বছরে দেরাছুনে উত্তরপ্রদেশ রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনে 

সভাপতিত্ব করতে গিয়ে দেশবন্ধু বক্তৃত। গ্রসক্ষে সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি 
করেন £ ণু 00 106 থা) 2 ১৬19] 1101) 11] 59015 

01715 00617010012 01855. [ ৮21) ১৮৪18] 101 010০ 1085563 

506 0: 611 013555. এই সভায় মতিলাল ও সরোজিনী 

নাইড়ু উপস্থিত ছিলেন এবং তীর! উভয়েই দেশবন্ধুকে তার এইরকম 
বলিষ্ঠ ঘোষণার জন্য অভিনন্দিত করেন। 

ইতিমধ্যে আইন অমান্য তদন্ত সমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত 

হলো!। রিপোর্টে বলা হলে। যে,বিরাটভাবে আইন অমান্য আন্দোলন 

করার জন্য দেশ এখন প্রস্তত নয়। আর কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে 

রিপোর্টে মতদৈধ দেখা গেল । তদন্ত সমিতির চেয়ারম্যান হাকিম 

আজমল খান, মতিলাল নেহরু ও বিঠলভাই প্যাটেল কাউন্সিল- 
প্রবেশ সমর্থন করেন আর ডাঃ আনসারি, চক্রবর্তী রাজীগোপালাচারি 
ও কত্তরীরঙ্গ আয়েঙগার এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। 
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দেশবন্ধু তখন অমরাবতীতে অবস্থান করছিলেনযখন তদন্ত কমিটির 
রিপোর্ট প্রকাশিত হয়| মতিলালকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে 
রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কাউন্সিল-প্রবেশের বিষয়টি 
সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোন কথ! বলবেন না। এখন রিপোর্ট প্রকাশিত 
হওয়ার পর তিনি এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে বললেন ঃ [২৪017060 
০০017011526. 168115 ৪. 10991 ৮1710] (16 00122001805 

1995 00600. .] 00100616516 ০ 01621 এ্রঃচে €0 (681 
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কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে এই ছিল তার প্রথম মুস্পষ্ট অভিমত। 
তার এই বিবৃতির তারিখ ছিল ৭ই নভেম্বর, ১৯২২। এর ঠিক তিন 
দিন পরেই দেশবন্ধু ফিরলেন কলকাতায়। হাওড়া স্টেশনে তাঁকে 
বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করাহয়। এট তর কাছে ছিল নিতান্ত 
অপ্রত্যাশিত, কেনন৷ কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে তার অভিমত তখনে। 
অর্থাৎ সর্ববাদীসম্মতভাবে গৃহীত হয় নি। ১৮ই ও ১৯শে নভেম্বর 
তারিখে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্ধকরী সমিতির বৈঠক বসল । 
সেই বৈঠকে কংগ্রেসীদের সুপারিশ কর! হলে। এই মর্মে ঘষে তারা 
যেন স্বরাজ লাভের জন্য এবং পাঞ্জাব ও খিলাফতের প্রশ্নে আসন্ন 

নিবাচনে প্রতিদ্বন্্িতা করেন। ২*শে নভেম্বর নিখিল ভারত 
ংগ্রেস কমিটির সভা বদল। দেশবন্ধু এই সভায় পৌরোহিত্য 

করেন। সেই সভায় কাউন্সিল-প্রবেশের ব্বপক্ষে ধারা বক্তৃতা- 
করেছিলেন তদের মধ্যে ছিলেন মতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল 
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খান, বিঠলভাই প্যাটেল, এন. সি. কেলকার, এম. আর. জয়াকর, 
এইচ. এস. মুগ্জে, অভয়ঙ্কর, ডাক্তার আলম, শেরওয়ানি, 

অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ, এস সত্যমুতি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, আশ্বালার 
লাল! ছুনি্টাদ, শ্রীমতী লজ্জাবতী দেবী, জে. এম. সেনগুপ্ত, বি. এন. 

শীসমল; এবং আরো অনেকে, আর বিপক্ষে যারা বক্তৃত৷ 
করেছিলেন তাদের দলে ছিলেন, রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দরপ্রসাদ, 

বল্লভভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাড়ু, ডাক্তার আনসারি, মৌলভী 
আববাস তায়েবজী, টি. গাকাশম, লাহোরের লাল! ছুনিটাদ, জগদ্গুরু 

শঙ্করাচার্ধ, গঙ্গাধর দেশপাণ্ডে এবং আরো অনেকে । বিরোধী 

শিবিরে সবচেয়ে উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন পট্টভি সীতারামাইর়। ধিনি 
বলেছিলেন যে কোন অবস্থায় আইনসভায় যোগদান কর! 

কংগ্রেসীদের পক্ষে অসাধুত1। এক্য ভালো, কিন্ত সতত। আরে 

ভালো । এই পটভূমিকীতেই দেশবন্ধু কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনে 
সভাপতি নিবাচিত হয়েছিলেন যদিও তখনো পর্যস্ত তার শরীর সম্পূর্ণ 
সুস্থ হয় নি। 

আগেই বলেছি, দেশবন্ধু জেলে থাকবার সময়ে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক সম্মিলনে সভানেত্রীর ভাষণে বাসন্তী দেবী বলেছিলেন 

যে, এখন কংগ্রেসের কার্ষক্রমের পরিবর্তন প্রয়োজন এবং 

অসহযোগিত্ণাকে এখন আইনসভায় নিয়ে যেতে হবে। সকলেই 
তখন মনে করেছিলেন যে এটা দেশবস্ধুরই অভিমত । তখনো! 

সকল রাজবন্দীর কারামুক্তি ঘটে নি। তাই তখন থেকে জেলের 

তিতরে ও বাইরে এই নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে এবং অনেকেই 
এর বিরুদ্ধে অতিমত প্রকাশ করেন। এই সময়ে বাংল!র রাজনৈতিক 

আকাশে-বাতাসে শুধু কাউন্িল-প্রবেশের কথাই শোনা যেত এবং 
তার কারামুক্তির পরেই দেশবন্ধুকে এই বিষয়ে নান প্রশ্নের সম্মুখীনও 

হতে হয়। সেই সব প্রশ্ন ও দেশবন্ধুর উত্তরের সারমর্ম এই ছিল 
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প্রশ্ন। আইনসভায় গেলে অসহযোগ আন্দোলন ব্যাহত 

হবে কিনা? 

উত্তর। না। লোকে আইনসভার ভিতরে ও বাইরে থেকেও 
অসহযোগী হতে পারে। বরং আইনসতার ভিতর থেকেই 

সংস্কারকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস কর। সম্ভব এবং বুযুরোক্রেসি তখন 

নিজেকে অসহায় মনে করবে। ূ 

প্রশ্ন । আইনসভায় কংগ্রেসের কার্ষসথচী কি হবে? | 
উত্তর। সরকারকে তার প্রত্যেকটি কাজে বাধা দেওয়া । 

আমরা এইটাই প্রমাণ করব যে, এই শাসন-সংস্কার দ্বারা দেশের 

কোন কল্যাণ সাধিত হয় নি। তখন তাদের এই শাসনতন্ত্র হয় 

বদলাতে হবে, না হয় বাতিল করতে হবে। 

প্রশ্ন । এই রিফর্ম যে ভুয়া তাতো৷ ইতিমধ্যেই বোঝা গেছে। 

উত্তর। একথা শুধু মুখে বললে কাজ হবে না। এখন তো 
আইনসভার দোহাই দিয়ে ব্যরোক্রেসি ঘ। খুশি তাই করছে। 
কাউক্সিলের ভিতরে গিয়ে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, 

পরিষদের বর্তমান সদস্যগণ জনসাধারণের প্রকৃত নিবাচিত প্রতিনিধি 

নন। 

প্রশ্ন । কংগ্রেস যদি দেশের সমস্ত আইনসভা দখল করে 
ভাহলে ব্যুরোক্রেসির অত্যাচার ব! দমনমূলক নীতি বন্ধ হৰে কিনা! 

উত্তর। সেবিষয়ে এখনি কিছু বলা শক্ত । এখন ওর যা 

কিছু করছে, আইনসভার দোহাই দিয়ে করছে, তখন তা পারবে 
না। কেননা! তখন সেখান ছুটো দল থাকবে সরকারী দল 

আর জনসাধারণের দল। 

প্রশ্ন । দেশের যেটুকু লাভ হয়েছে, তা যদি সরকার ফিরিয়ে 
নেয়? 

উত্তর । প্রকৃতপক্ষে সরকার আমাদের কিছুই দেয় নি-_বর্তমান 

শাসন-সংস্কার কোন ভাল জিনিস ব্যুরোক্রেসিদের কাছ থেকে 



দেশ বন্ছু ১৭৫ 

আশা কর! যায় না। এব দ্বৈতপ্রথার তার। তাদের মন্ত্রীদের বিশ্বাসই 
করে না। | 

প্রশ্ন। আইনসভায় নিরাচিত হলে আপনি কি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ 

করবেন? 

উত্তর। না। বর্তমান ব্যবস্থায় মন্ত্রী হওয়া মানে সরকারের 

সঙ্গে সহযোগিত। করা। যদি সমস্ত বিভাগ আমাদের নিয়ন্ত্রণে 

আসে আর যদি প্রাদেশিক অটোনমি দেওয়া .হয় তাহলে আমি 
সম্মত আছি। 

প্রশ্ন। আইনসভায় গেলে স্বরাজলাভ হবে কিনা? 

উত্তর । যদি দেশের জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল সমস্ত আইন- 

সভা দখল করতে পারে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে সেখানে 

জনসাধারণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করতে পারে, তখন ব্রিটিশ 

পার্লামেন্ট আপোষের কথা চিন্তা করতে বাধ্য হবে। এইভাবে 

আইন অমান্য আন্দোলন ব্যতিরেকেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে 

উপনীত হতে পারব। 

প্রশ্ন । আপনি কি আইন অমান্যের পক্ষপাতী নন? 
উত্তর । আমার গত ছু-এক বছরের কাজ থেকেই বুঝা যাবে 

যে, এ প্রশ্ন অবান্তর । আমার প্রধান লক্ষ্য জনসাধারণের জন্য 

ত্বরাজ অর্জন আর আইন :অমান্ত তারই একট। উপায় মাত্র । 

পুনরায় আইন অমান্ত আন্দোলন করার আগে শক্তি সঞ্চয় কর! 
প্রয়োজন এবং সেই শক্তি আমর। লাভ করব সরকারের নিদিষ্ট 

কয়েকটি কাজে বাধা প্রদান করে । যদি আইনসভার ভিতরে 

গিয়ে, জনসাধারণের সমর্থনে প্রাদেশিক অটোনমি আমরা লাভ 

করতে পারি তা'হলে আমি অন্ততঃ আইন অমান্ত আন্দোলনের 

কথা চিন্তা করব না _যর্দিও এইটাই আমাদের হাতে শেষ অস্ত্র। 

প্রশ্ন । কাউন্সিলের সদন্ত.হলে আপনি শপথ গ্রচ্ঠণ করবেন 

কিনা? 
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উত্তর। শপথ গ্রহণে দোষ কি? এমন কি যারা 

অসহযোগিতায় বিশ্বাস করেন তারা তে। সরকারী ডাকটিকিট 

ব্যবহার করছেন এবং সরকারী প্রচেষ্টায় স্থষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য 
স্যোগ-স্ববিধারও ব্যবহার করছেন। আমাদের লক্ষ্য দেশে 

ব্যুরোক্রেটিক শাসনের অবলুপ্তি সাধন এবং শাসন-ব্যবস্থায় একটি 
পরিবর্তন নিয়ে আসা । আমর! তো পার্লামেণ্ট অথবা রাজার 

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না; সুতরাং রাজার নামে রঃ গ্রহণে 

কোন আপত্তি থাকতে পারে না । 

প্রশ্ন। আমরা চরমপন্থীরা আপনার উত্তরে শি হতে 

পারলাম না। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাইরে আপনি পরিপূর্ণ 
স্বাধীনতার পক্ষপাতী কিনা ? 

উত্তর। আমি স্বাধীনতা চাই, কিন্তু সেই স্বাধীনতার আকার- 

প্রকার নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই । আমি স্বরাজ চাই 

এবং এই স্বরাঁজের অর্থ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা_চল্লিশ কোটি 
ভারতবাসীর ভাগানিয়নত্রণ করবার নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ। ব্রিটিশ 
কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার প্রশ্নটা এখনি বিবেচন! 

আসে নি। তবে কংগ্রেস যদি এইরকম কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, 

তা'হলে আমি কংগ্রেসকে সমর্থন করব ও সেজন্য সংগ্রাম করব । 

অতঃপর আমরা দেখতে পাব যে, দেশের পরিবতিত 

রাজনৈতিক পটভূমিকায় দেশবন্ধুর রাজনৈতিক প্রতিভা আইন- 
সভায় প্রবেশের ভিতর দিয়ে কিতাবে দেশকে মুক্তিসংগ্রামের পথে 
এগিয়ে নিয়ে গেল এবং কেমন করেই বা তিনি সেই রাজনৈতিক 
অবসন্নতার দিনে দেশবাসীর মনে সঞ্চার করলেন এক নতুন উৎসাহ- 

উদ্দীপনা । দেখতে পাব তার নেতৃত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ । দেখতে 

পাব স্বরাজ-রথের সারথি হিসাবে ও 40725996701 00025011 

'প্রধ" িপে দেশবন্ধুর আর এক মুতি, ভারতবর্ষের তা 
ইতিহাসে যার তূলন! বিরল । 
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গয়া কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের মঞ্চ থেকে এই কথাগুলি বলেছিলেন 
দেশবন্ধু। সাহিত্য ও ইতিহাসে তীর এই অভিভাষণ অতুলনীয়। 
প্রতিভার সঙ্গে কৌশলের সমাবেশ ভিন্ন রাজনীতি কখনো সার্থকতায় 
উত্তীর্ণ হয় না। আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে সেই প্রতিভা ও 
কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন গধা কংগ্রেসের সভাপতি দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ । ভারতবর্ষের যুক্তিসংগ্রাম তখন এক সংকটজনক 
পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল । গান্ধী কারাগারে, দেশের মধ্যে 
আন্দোলন নেই । শাসকের উদ্ধত ভ্রকুটি প্রতি পদেই তখন শাসিতদের 
ব্যঙ্গ করছিল | ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সেই সময়ে দেশবন্ধুর 

নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 

অসহযোগ আন্দোলন, স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন ও ইংলগ্ের যুবরাজের 
কলকাতায় আগমন উপলক্ষে পরিপূর্ণ হরতাল__এই তিনটি বিষয়েই 
সেদিন বাংলা ছিল অগ্রগণ্য । এক বাংলাদেশেই ষোল হাজার 
অসহযোগী জেলে গিয়েছিল আর সেই অনুপাতে সারা ভারতের সংখ্যা 

ছিল চৌদ্দ হাজার | মাত্র কয়েক মাষের মধ্যে মুক্তি আন্দোলনে এই 
ষে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ; এ সম্ভব হয়েছিল শুধু একটি মানুষের 

অসাধারণ ত্যাগের ফলে আর তার অভূতপূর্ব সাংগঠনিক প্রতিভার জন্য । 
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বাংলার আন্দোলনের উত্তাপ সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষ অনুভব করেছিল 

আর অনুভব করেছিলেন স্বয়ং লর্ড রীভিং। তাইতো তিনি পণ্ডিত 
মদনমোহন মালব্যের মাধ্যমে দেশবন্ধুর সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করবার 

জন্য কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন, সে কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে । 
কাজেই কংগ্রেসের ৩৭তম অধিবেশনে সভাপতির পদে নির্বাচিত 
হওয়ার দাবী একমাত্র তারই ছিল এবং সমস্ত প্রদেশ কংগ্রেস সেদিন 

একবাক্যে তার নির্বাচনের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করে দেশবন্ধুর 
নেতৃত্বকেই জানিয়েছিল অকু৯ শ্বীকৃতি আর আন্তরিক অভিনন্দন । 

কংগ্রেসের ইতিহাসেও এই অধিবেশন অবিস্মরণীয় । আমরা 

পূর্বেই বলেছি, চিত্তরপঞ্ন সর্বপ্রথম কংগ্রেসের ছ্বাবিংশ অধিবেশনে 
ষোগদান করেন (১৯০৬) একজন প্রতিনিধি হিসাবে । তারপর 

থেকে দশ-এগার বছর তিনি কংগ্রেসের বাইরে অবস্থান করেছেন 

একজন নীরব দর্শক হিসাবে । ১৯১৭ সালে য্যানি বেশান্তকে সভানেত্র'র 

পদে নির্বাচন করার ব্যাপারে তিনিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন এণং 
একজন উৎসাহী প্রতিনিধি হিসাবে এই কংগ্রেসের 'আলোচনাঃ 

ষোগদান করেন। সেই থেকে ১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেস পর্যন্ত 

(গান্ধী এই কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন ) এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
দেশবন্ধুর যোগসূত্র আর কখনো ছিন্ন হয় নি' ১৯২১ সালে কংগ্রেসের 

আমেদাবাদ অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন । কিন্তু 

যেহেতু এই অধিবেশনের কিছুদিন পূর্ব সংশোধিত ফৌজদারি আইনে 
তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং তখনে। পর্ধস্ত তার বিচার শেষ হয় নি, 

সেইজন্য সেই অধিবেশনের আলোচনায় নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ ও 
সম্মান থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন! 

তারপর যে ছয়মাস তিনি আলিপুর সেণ্টাল জেলে সরকারের 

আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়ে সেখানে তার স্থপরিসর 

ঘরটিতে প্রতিদিনই রাজনৈতিক দরবার বসত। কারাপ্রাচীরের 

অন্তরালে থেকেই তিনি যাতে সর্বভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে সকল 
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নেতার সঙ্গে অবাধে আলোচন! করতে পারেন, সরকার অবশ্য সে-সব 

্বযোগ-স্থবিধা তাকে দিয়েছিলেন। ভারতের রাজনীতিতে তার 

প্রাধান্য শুধু যে সরকার পক্ষ থেকেই স্বীকৃতি পেয়েছিল তা৷ নয়, মালব্য 
প্রমুখ যে-সব নেতৃবৃন্দ তখনো বাইরে ছিলেন তীর পর্যন্ত বাংলার এই 
নবীন নেতার প্রভাব বিশেষভাবেই অনুভব করতে থাকেন। ওদিকে 
মহাত্মা গান্ধী তখন যারবেদা জেলে ছয় বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন। 

এমন অবস্থায় কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন যখন আসন্ন হয়ে এলো 
তখন সর্ববাদীসম্মতিত্রমে দেশবন্ধুকেই গয়া কংগ্রেসের সভাপতির পদে 

নির্বাচন করা হয়। স্থরেন্দ্রনাথের পরে তিনিই দ্বিতীয় বাঙালী যিনি 
উপযু'পরি দুইবার এই সম্মান লাভ করেছিলেন এবং তীর শ্বরাজ- 
সাধনার উত্তরাধিকারী স্বভাষচন্দ্রের ভাগ্যেও এই একই সম্মানলাভ 
ঘটেছিল । আবার গুরু-শিষ্য উভয়কেই পদত্যাগও করতে হয়েছিল । 

দেশবন্ধৃকে সভাপতির পদে নির্বাচন করার আরো একট! কারণ ছিল। 

সমগ্র দেশে তখন অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ধার। 

মন্দীভূত হয়ে এসেছে; কর্মীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে নৈরাশ্য ও 
অবসাদ। এমন অবস্থায় কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের দৃষ্টি দেশবন্ধুর 
উপরেই নিবদ্ধ হয়েছিল । কারণ সকলের মনেই তখন এই ধারণা 

জন্মেছিল যে, দেশবাপী রাজনৈতিক অবসন্নতার দিনে কংগ্রেসের পক্ষ 
থেকে দেশকে আবার কর্মচঞ্চল করে তুলতে হলে তার মতো একজন 
প্রভাবশালী নেতারই প্রয়োজন | 

আগেই বলেছি, জেলে থাকবার সময়েই দেশবন্ধু তার পরবর্তী 
কর্মপন্থা__কাউন্দিল-প্রবেশ__বিশেষভাবেই চিন্তা করছিলেন ও তার 
সহ্বন্দীদের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনাও করতে থাকেন । শ্ঠামস্ুন্দরও 

তখন জেলে এবং তিনি এই কাউন্সিল-প্রবেশের একজন প্রবল 

বিরোধী ছিলেন। সেই বিরোধের ফলে উভয়ের মধ্যে একটা সাময়িক 

বিচ্ছেদও ঘটে যায় যেমন ঘটেছিল অসহযোগকে উপলক্ষ করে বিপিন- 

চন্দ্রের সঙ্জে। তারপর তার কারামুক্তির পর যখন তাকে কলকাতান্ন 
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ও অন্ঠাত্র সম্বিত করা হয়, তখন দেশবন্ধু তার প্রত্যেকটি বক্তৃতার 
দেশবাসীকে ওই নতুন কর্মপন্থার আভাস পরিষ্ষারভাবেই দিয়েছিলেন 
যদিও গয়া! কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণের আগে কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি 
সম্পর্কে তিনি কোন স্ুনিদিষ্ট বক্তব্য দেশবাসীর সামনে রাখেন নি। 

১৯২২, ডিসেম্বর | 

স্মরণীয় গয়া কংগ্রেস। বিহারে এই দ্বিতীয়বার; জাতীয় 

মহাসভার বাধিক অধিবেশন হতে চলেছে। এবারকার উদ্যোক্তা 
ছিলেন রাজেন্দপ্রসাদ। তিনিই আমেদাবাদ কংগ্রেস মহাসভার পরবর্তী 
অধিবেশন বিহারে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য ওয়াকিং কমিটিকে আমন্ত্রণ 
জানিয়েছিলেন । কংগ্রেসের এই ৩৭তম অধিবেশনের সম্পূর্ণ বিবরণ 

তিনি তার আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন! রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন 

বিহার কংগ্রেসের প্রধান এবং তিনিই তার ব্যক্তিগত দায়িত্বে তার 

প্রদেশে এই অধিবেশনের আয়োজন করেন । আমেদাবাদ ধনীর দেশ, 
বিহার গরীবের দ্রেশ। স্ত্বতরাং এখানে কংগ্রেসের বাধষিক অধিবেশন 

ডাকা বিশেষ দায়িত্বজনক বিষয় সন্দেহ নেই! কংগ্রেসে গান্ধীর 

অভ্যুদয়ের পর থেকেই এর বাধিক অধিবেশনে প্রতিনিধি-সংখ্যা পূর্বের 
তুলনার ষথেষ্ট বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলে তখন থেকেই বাধিক অধিবেশন 
উপলক্ষে একটি ছোটখাটো শহরই গড়ে তুলতে হতো । অধিবেশনের 
সবাই আবার খাদি প্রদর্শনীর আয়োজনও করতে হতো, তার ফলে 

বাধিক অধিবেশন ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে থাকে । অধিবেশনের অমগ্র 

ব্যয় প্রধানতঃ সাধারণ লোকের কাছ থেকে টাদা তুলেই সংগ্রহ করতে 
হতো । কারণ দেশের ধশী ব্যক্তিরা অথবা শিপ্পপতিরা তখনো পর্যস্ত 

দরাজ হাতে কংগ্রেসের তহবিলে অর্থ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন নি । 

কংগ্রেসের এই গয়া অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন 

রাজেন্দরপ্রীসাদকে তার নিজের দায়িত্বে একটি স্থানীয় ব্যাঙ্ক থেকে 
পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ করতে হয়েছিল 
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গয়া থেকে ছুই মাইল দূরে একটি গ্রামের ছায়া-সথনিবিড় আত্মকুপ্রে 
গড়ে উঠেছিল কংগ্রেসনগর | রাীঁচী থেকে গয়াতে এসে দুইশত আদি- 
বাসী তাদের নিঃম্বার্থ শ্রমদান করে কংগ্রেসনগর নির্মাণে ও এর স্ুবৃহ 
মণ্ডপ, তোরণ প্রভৃতি নির্মাণে সহায়তা করেছিল। অসহযোগ আন্দো- 
লনের সময় থেকেই বিহারের আদিবাসীর] কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট 

হতে থাকে । গয়া কংগ্রেসে খাদি প্রর্দশনীটি সমাগত সকলের দৃষ্টি 
বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল । এর আগে এমন স্ুপরিকলিত খাদি 

প্রদর্শনী কংগ্রেসের আর কোন অধিবেশনে দেখা যায় নি। কংগ্রেসের 

ইতিহাসে গয়া অধিবেশনের বিশেষ গুরুত্ব এই ছিল যে, এইখান 

থেকেই কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়__একদল আইনসভায় প্রবেশের 

বিরোধী ছিলেন এবং সেইজন্য এঁদের বলা হলো “নো-চেঞ্জার” 
(টি ০-04181)09:) আর অপর দল ধারা এর স্বপক্ষে ছিলেন তাদের 

বলা হলো “প্রো-চেঞ্জার” (0:০-08/£9:) এবং কংগ্জেসের বিশিষ্ট 

নেতৃবর্গও এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যান। গয়| কংগ্রেসেই যে 
কাউন্লিল-প্রবেশ বিষয়টি উদ্থাপিত হবে, এটা সকলেরই জানা ছিল ও 

সেইজন্য প্রতিনিধি নির্বাচনে এই দুই দলের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা 

বা রেষারেষি দেখা গিয়েছিল, যার ফলে জয়াকর, নটরাজন প্রভৃতি 

তাদের স্বস্ব এলাকা থেকে প্রথমে প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হতে 

পারেন নি। পরে রাজেক্দ্রপ্রসাদের চেষ্টায় এই দুইজন প্রো-চে্তার 
নেতা বিহার থেকে প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন । 

রাজেন্দরপ্রসাদ বলেছেন : “য়া অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল 

কাউন্লিল-প্রবেশ বিতর্কের ফলে কংগ্রেস দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে 

গিয়েছিল। প্রো-চেঞ্জার ও নোঁ-চেঞ্তার দুই দলই গয়াতে আসন্ন 

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং সেইজন্য প্রত্যেক গ্রুপই তাদের 
সমর্থকের সংখ্যা ভারি করবার জন্য সেইভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন 
করেছিলেন ।.......অনেকে অভিযোগ করেন যে, কাউন্লিল-প্রবেশের 

বিরোধীরা তাদের দল পুষ্ট করার জন্য গাদ্ধীজির নাম ভাঙিয়ে অন্যায়- 
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ভাবে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। আবার অনেককে এমন 
কথাও বলতে শোন। গিয়েছিল যে, যেহেতু বিহার হচ্ছে গান্ধীভত্ত ও 
নো-চেঞ্জারদের ঘাটি, সেইজন্য অধিবেশনের নিবাঁচিত সভাপতিকে 

নাকি তীর প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন কর! হয় নি। ইহা সর্বৈব মিথ্যা? ।* 
গয়া যাওয়ার আগে মির্জাপুর পার্কে এ হরিশ পার্কে সভ। করে 

দেশবন্ধু কাউন্সিল-প্রবেশের প্রস্তাব সম্পর্কে লোকমত গঠন করেন | 

রসা রোডের বাড়িতে এ. আই.সি. সির একটি সভায় তিনি সভাপতি- 
রূপে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন-_দুই পক্ষেরই বাদান্ববাদ হয় 
এই সভায়। ইহা স্বাভাবিক ছিল। হেমন্তকুমার সরকারের মুখে 

শুনেছি, যদিও তার বিরাট বাক্তিত্বের সামনে কারো কোন কথা 

বলার সাহস হতো না, তথাপি এই সময়ে দেশবন্ধুকে কাউন্সিলের 
প্রস্তাব নিয়ে প্রবল প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, নির্যাতনও 

সহা করতে হয়েছিল! তখন টিলক স্বরাজ তহবিলের অর্থ নিঃশেষিত 

হয়ে গেছে । স্বদেশী ভাগ্ডারের টাকাও ফুরিয়ে গেছে । কংগ্রেসের 

ত্রিশ হাজার টাকা বাড়িভাড়া বাকী পড়েছে । সবই তার দায় ও 

দায়িত্ব। একে অন্রস্থ শরীর, তার উপর চারদিকে নিন্দা, তিরস্কার, 

নিরধাতন | কলকাতার প্রত্যেকটি সংবাদপত্র তার বিরুদ্ধবাদী, তাকে 

গালিগালাজ না দিয়ে কেউ কথা বলত না, বিশেষ করে অমৃতবাজার 

পত্রিকা । কোন কোন কাগজে ব্যক্তিগত আক্রমণও চলতে থাকে । 

সেই সঙ্গে অবিরত সভাসমিতিতে হার বিরুদ্ধে চলতে থাকে প্রবল 
প্রতিবাদ। মোটকথা, গয়া কংগ্রেসের প্রাক্কালে দেখা যায় যে, দেশ- 

বন্ধুর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে বাংলাদেশের, বিশেষ করে কলকাতা 

শহরের রাজনৈতিক আবহাওয়া বেশ ভারি হয়েই উঠেছিল। কেউ 
তাঁকে বলেন “দেশশত্র" আবার কেউ অপবাদ দেয় যে, তিনি নিজেই 
মন্ত্িতপদ প্রার্থী। সে একদিন গিয়েছে । তথাপি দেশবন্ধু যেন সহস্র 
ঝ্ধা বভ্তাঘাতে অটল মেরুর হ্যায় ধৈর্যধারণ করে রইলেন। অনুগামী 
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ও সহকর্মীদের আশ্বাস দিয়ে শুধু বলেন, কিছু চিন্তা করো না, মেঘ 
কেটে যাবে । সেই দুর্দিনে একমাত্র সহায় ছিল এক পয়সা দামের 
বাংলার কথা”। ধার করে তিনি প্রথমে এই কাগজটিই বের 
করেছিলেন । 

গয়া কংগ্রেসে যদিও তিনি ষগেউ সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন তথাপি ডেলিগেট-নির্বাচন ব্যাপারে দেশবন্ধুকে বিশেষ অস্ত্রবিধার 
সম্মুখীন যে হতে হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দৃষ্টান্তম্বরূপ, তাঁর 
প্রধান সহকারী ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক বীরেন শাসমল 
নো-চেঞ্জার ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের কাছে পরাজিত হন। এমন কি 
বাসন্তী দেবাও ডেলিগেট নির্বাচিত হতে পারেন নি। গয়া কংগ্রেসে 
তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি উপযুক্ত সংখ্যক সমর্থক পাবেন কিনা এবং 
যদি না পান তখন কি করবেন, এইসব বিষয় নিয়ে গয়া যাত্রার প্রাক্কালে 
দেশবন্ধুকে বিশেষ উদ্দিগ্র হতে হয়েছিল। তিনি জানতেন যে, এর 
আগে কংগ্রেসে তিশ-তিনবার কাউন্সিল-বর্জন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। 
গয়া অধিবেশনের ফলাফল শেষ পর্যন্ত কি দীড়াবে সেটা তিনি যে 
কিছুটা অনুমান করতে না পেরেছিলেন তা নয় । তবে সবটাই 
শির্ভর করছিল প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তের উপরে; আবার তিনি এও 
বুঝেছিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহহত হওয়ার পরও “এক 
বছরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ গান্ধীর এই প্রতিশ্র্তির অসারতা প্রতিপন্ন 
হওয়ায় জনসাধারণের মনে তখন একটা দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখ! দিতে 
আরম্ত করেছে। এমন অবস্থায় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে একটা নতুন 
কার্ধসূচী প্রত্যাশিত ছিল এবং পরিবত্তিত রাজনৈতিক পটভূমিকায় সেই 
প্রত্যাশিত কার্যসূচী যে কাউন্সিল-প্রবেশ ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে 
না, এই বিশ্বাসে দেশবন্ধু ছিলেন অবিচল 

কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিল। গান্ধী তখন জেলে। গয়া 
অধিবেশনের পুর্বে তাঁর সঙ্গে মত-বিনিময়ের স্থযোগ বা সময়ও 
দেশবন্ধু পান নি। কাউন্মিল-প্রবেশ সম্পর্কে গান্ধীর মনোভাব তিনি 
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অবগত ছিলেন । আমাদের অনুমান হয়, যদি তার সঙ্গে পূর্বাহে 
আলাপ-আলোচনার স্থযোগ মিলতো, তা হলে দেশবন্ধু নিশ্চয়ই এই 
বিষয়ে গান্ধীকে তার স্বমতে আনতে সক্ষম হতেন, যেমন ঘটেছিল নাগপ্পুরে 
যখন গান্ধী দেশবন্ধুকে তীর স্বমতে নিয়ে আসেন । তাই মনে হয় গয়া 
কংগ্রেসের পুবে' যদি এই দুইজন নেতার মধো পারস্পরিক আলাপ- 
আলোচনার স্্রষোগ ঘটত তাহলে অধিবেশনের পর যে অশ্্রীতিকর 

পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল সেটা নাও হতে পারত। আমাদের এরূপ 
অনুমান করার কারণ এই যে, যে গান্ধী বরাবর কাউন্সিল-প্রুবেশের 
বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে এসেছেন, সেই তিনিই কারামুক্তির পর সমগ্র 
বিষয়টি অনুধাবন করে স্বরাজ্য দলকে তার সমর্থন জানিয়ে 
বলেছিলেন £ 4] 91181] 0111)0 60 ৮1)9 ১৮৪5৮ 7826) 105% 8৪ 

8 050৮0117169 %০ 171৯ 101001190, এই সব বিষয়ের বিশ্লেষণ করে 

ইতিহাসের সেই অধ্যায়টি সম্বন্ধে আজ যখন আমরা চিন্তা করি তখন 
আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হুই যে, কারারুদ্ধ গান্ধীর অনভিমতেও 
গয়া কংগ্রেসে তার একক দায়িত্বে কাউন্দিল-প্রবেশ প্রস্তাবটা তুলে 
দেশবন্ধু কিছুমাত্র অন্যায় করেন নি, বরং তার রাজনৈতিক দূরদশিতারই 
পরিচয় দিয়েছিলেন। মুস্ষিল এই যে, আমরা কোন বিষয় ধীরভাবে 
চিন্তা করি না, অধিকাংশক্ষেত্রে উচ্ছ্বাস বা আবেগছ্ারা পরিচালিত 

হয়ে থাকি। ফলে নানা অবাঞ্ছিত ঘটনা ও অগ্রীতিকর উত্ভি- 

প্রত্যুক্তির ক্ণ্টি হয়ে থাকে । নইলে গয়া! কংগ্রেসেই অনেক নো- 
চেষ্ারকে এই রকম অশোভন উক্তি করতে শোনা গিয়েছিল যে, 

গান্ধীর অনুপস্থিতির স্বযোগ নিয়ে দেশবন্ধু তার ক্াউন্সিল-প্রস্তাব 

তুলেছিলেন । 

১৯২২1] ডিসেম্বর মাস। 

গয়াতে কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন । 

সভাপতি-_দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ । 
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ংলার বিখ্যাত অসহযোগী নেতা, আদর্শ-চরিত্র শিক্ষক, বাখী ও 
স্থলেখক অধ্যাপক নৃপেন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের গয়৷ অথি- 
বেশনকে একটি বৃহ ঘটনা (4১16 ৪৮৪৮ ) বলে তার আত্মচরিতে 
উল্লেখ করেছেন | সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহ সত্যিই তাই 
ছিল। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এই অধিবেশনে একজন প্রতিনিখি 
হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন ই এই অধিবেশনের 

নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু দাশ। বহুসংখ্যক প্রতিনিধি 

উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের ছুইদলের মধ্যে প্রো-চেঞ্জার অর্থাৎ 

স্বরাজী- যাঁরা পরিষদীয় কাজে আস্থাবান এবং নো-চেঞ্জার অর্থাৎ ধারা 

অসহযোগিতা ও আইন অমান্য আন্দোলনে বিশ্বাপী__-একটা শক্তির 
পরীক্ষা! অনিবার্ধ ছিল। উভয় দলই তদের স্ব স্ব শক্তি সংগ্রহ করে- 

ছিলেন এবং নো-চেঞ্জারদের নেতা! ছিলেন রাজাগোপালাচারী । 

ইতিহাসের পরিহাস এই যে, ইনিই পরবর্তীকালে নির্বাচনে প্রতি- 
দবন্দিতা করেছিলেন এবং মাদ্রাজে মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলেন । 

এই সময়ে বাংলার সমগ্র বিপ্লবীগোষ্টী- ষুগান্তর ও অনুশীলন দল-_ 
দেশবন্ধুর সমর্থক ছিলেন । যেমন করেই হোক ক্ষমতা অধিকার করতে 
হবে-_এই ছিল স্বরাজীদের লক্ষ্য 1 

দিও তাঁর কারামুক্তির পর দেশবন্ধু কলকাতায় ও অন্যত্র 

প্রদত্ত একাধিক বক্তৃতায় সংগ্রামকে আইনসভায় নিয়ে যাওয়ার 
প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন, তথাপি এই বিষয়ে তার স্পষ্ট 

অভিমত গয়া কংগ্রেসের পূর্বে অভিব্যক্ত হয় নি। কংগ্রেসের এই 
অধিবেশনে সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ প্রদান করেন সেটিকে 

অনেকেই উল্লেখযোগ্য বা 4:610)87)5016, বলে স্বীকার করেছেন । 

স্থদীর্ঘ ও স্থৃচিন্তিত এই ভাষণটির প্রথম ও প্রধান বক্তব্য যদিও ছিল 
কাউন্দিল-প্রবেশ, তথাপি এর ছত্রে ছত্রে দেশবদ্ধুর প্রখর রাজনৈতিক 
বুদ্ধি-বিবেচন] বিচ্ছুরিত হয়েছে। আবেগ অপেক্ষা যুক্তির সমাবেশই 
* 486 8105 (0058$-6025825 ১ 00708:)) 
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এখানে বেশি । রচন] হিসাবে ইহা একটি উত্ুকৃষ্ট রচনা । ভাষণের 

প্রথমেই কারারুদ্ধ গান্ধী সম্পর্কে তিনি যে-সব কথ বলেছিলেন সেগুলি 

উপস্থিত সকলের চিন্তকে স্পর্শ করেছিল, অভিভূত করেছিল। তার 
কাছে গান্ধী ছাড়৷ কংগ্রেসের এই বাধিক অধিবেশন যেন শিবহীন 

যজ্ঞের মতোই প্রতীয়মান হয়েছিল! সেই বিপুল জনসমাবেশের 
সম্মুখে দাড়িয়ে দেশবন্ধু যখন বললেন £ 81817901018 (98100101158 

11700100601 018 01 0108 67198630 10181) 0108৮ 6119 ০010 

11৮5 চা 568)..1]019 0:10 38] 1056ণ 01 1710, 
তখন তার শান্ত ও সংযত কগ্টোচ্চারিত এই কথাগুলি শুনে 

উপস্থিত সকলেই যারপরনাই অভিভূত হয়েছিলেন। এই ভাষণে 
গান্ধীর প্রতি তিনি যে অকপট শ্রদ্ধাগ্ুলি জানিয়েছেন, গান্ধী সম্পর্কে 

তেমন সুন্দর কথা খুব কম লোকেই আজ পর্যন্ত বলতে পেরেছেন । 

দুঃখের বিষয়, গান্ধীর প্রতি তার এই উদার ও অকপট মনোভাব 

সত্বেও, সেদিন এই গয়া কংগ্রেসেই অনেক নো-চেঞ্জারকে বলতে 

শোনা গিয়েছিল যে, মহাক্মাজীর অনুপস্থিতির স্থযোগ নিয়েই 

দেশবন্ধু তার কাউন্দিল-প্রবেশ নীতি পাস করিয়ে নিতে বাগ্র হয়েছেন। 

এমন অশোভন সমালোচনা তারাই করতে পারেন ধীরা দেশবন্ধুর 
চরিত্রের বিরাটত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে একেবারেই অন্ঞ্ত | 

“থ19 01106 15 5 07161981 009 200. 1 19 11007007816 6০ 

৪8178. 10901. 619 881] 19809'_-তার ভাষণের সুচনায় এই কথা 

বলে, অসহযোগিতার নীতি সম্পর্কে ও নির্বাচন বয়কট করার অসারতা 

সম্পর্কে দেশবন্ধু বিস্তারিত আলোচনা করেন। ঠার দ্টি কেবলমাত্র 
ভারতবর্ষের সমস্যাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা প্রসারিত 

ছিল সমগ্র এশিয়ার বৃহত্তর পটভূমিকায়। ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে 
তিনি এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের সামিল করেই দেখতে চেয়েছিলেন 
এবং বিশ্বশাস্তির জন্য এশিয়ার জনসাধারণকে নিয়ে গঠিত একটি ফেডা- 
রেশনের ষে বিশেষ প্রয়োজন, সে কথাও তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে উল্লেখ 
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করেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ঠিক এই ধরনের 
কথা-_একটি নিখিল এশীয় সংস্থা গঠনের কথা_-এর আগে আর 

কখনো! উচ্চারিত হয় নি। তার সমগ্র ভাষণের মধ্যে এই অংশটি খুবই 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছিলেন £ 

“10810 [10019 11117907606 61080. 81019 18 0109 0৮7000108- 

0101) 01 0015 11) 0109 0798 48,878610 69192861011 আ1)10]) 

988 17) 61)9 0000188 ০01 60170801010. 37001) & (90928610100 01 

£]| 4৯.915610 চ9010199 13 018 00101 ০ 6139 01000:9389৫ 

10801011%116598 01 /৯৪18, 19 117019 60 7:917081) 0008109 1718 

00100 1 1 80016 01086 00৫ 0960010) 10109 109 01 1১৮ 

0112891588 016 8091 3918015 0£ 10161)(151)10) 8100. 109 ০01 

১৮70865 800 0০0-008780100 109৮দ7981) 11108 81) 6109 2980 

01 4318, 1৮ 1)96৮68]. 11)119 8110. 211 019 11066) -10951100 

0601719 01 6179 0210) 15 0990094 ৮0 10101 8000৮ ০:1০ 

[09809, 

দেশবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদশিতার অন্রান্ত নিদর্শন ছিল তার এই 
এশিয়ান ফেডারেশনের পরিকল্পনা । শুধু তাই নয়। তিনি যে 
জাতীয়তার ক্ষুদ্র গপ্চি অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথের মতোই আন্ত- 
জাতিকতার স্তরে পৌছেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই | দেশ- 
প্রেমিক দেশবন্ধু যে কেবলমাত্র 08:০০1)18] ছিলেন না, তার জীবনের 

এই সত্যটা! সেদিন খুব কম লোকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । 
আমাদের মনে হয় তিনি যদি আর দশটা বছর জীবিত থাকতেন 
তা হলে যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা আর স্বপ্ন থাকত না, বাস্তবে 

পরিণত হুতো-_তাঁর নেতৃত্বে একটি এশিয়াটিক ফেডারেশন গড়ে উঠতে 
পারত। দাজিলিউ-এ তাঁর শেষের কয়দিন তিনি এই বিষয়টা নিয়ে 
গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন বলে জানা ষায়। দেশের সমস্তা যেমন 
দেশবন্ধুর সমস্ত ভাবনা-চিন্তা ধ্যান-ধারণা-_সমস্ত মন জুড়ে ছিল, তেমনি 
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ছিল সমগ্র এশিয়ার সমস্যা । আমাদের মনে হয়, তাঁর অকালমৃত্যু না 
ঘটলে দেশবন্ধু-মানস স্বাভাবিক ভাবেই এই ক্রম-পরিণতির দিকে 
অগ্রসর হতো । 

গয়া কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণের মধ্যে অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
ছিল কাউন্সিল-প্রবেশ | তার জীবনীকারের মতেঃ 1) 61715 18078] 

1016 ৪001955, (5110687811181) 97806 8058099৭119 [0:019989] 

৮০ 1908৮ 0010) 1, 08001018 00881000006 010 1১ ভাট 

0০8] 19519 ৪10 ১০19] 70806 & 130 0" 010 1160 

%1)9 0010] 3115.% 

গান্ধীর কার্ষসূচী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেশবন্ধু যে নতুন নীতি 
দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন সেই বিষয়ে বিতর্কের প্রবল 
ঝড় উঠেছিল। ঝড়ের আভাস তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন । 
তাই তিনি সেই প্রসঙ্গে অপূর্ব যুক্তিজাল সহকারে অসহযোগ আন্দো- 
লনের সুচনা থেকে স্বরাজ বছরের' মধ্যে যে-সব বিভিন্ন ঘটনা ও 
আন্দোলন একের পর এক হয়েছিল তার বনু নিপুণ বিশ্লেষণ করে 
বলেছিলেন যে, কেউ কেউ তার নতুন কার্ধসূচীর মধ্যে সহযোগিতার 
আভাস পেয়েছেন। তীর মতে, একটা ভ্রমাত্মক ধারণামাত্র। কারণ 
তাঁর নিজের কথায় £ 42700511760 8: 00001] 60 ০0-0198:8%9 

101) 61১8 09058201090 8100 10৮ 1060 6178 000100118 

৮০ 200-90-0097868 161) 01)8 (9০591010)90% 878 ০ 61718 

800 6৬০ 0179190% [0:070091610178. [16 1017)9: 13 1100070- 

8186906 161) 6109 1088 01 100-00-0109:861010, 6178 15066: 

15 80801006917 90218180106 161) 6) চ৪টয 095. 

'গ্রেসের ছূর্ভাগ্য, দেশবন্ধুর এমন স্থযুক্তিপূর্ণ কথা অরণ্যে রোদন 
মাত্র হয়েছিল অথবা, আরো স্পট করে বলা যায়, সেগুলি বধির কর্ণে 
নিপতিত হয়েছিল । ফলে, গয়৷ কংগ্রেসে দেশবদ্ধুর কাউন্সিল- 

5০ 7:86 9৮ ৪8765 ০00. হি, 025 ; ৪5 



দেশ বন্ধু ১৫ 

প্রবেশ নীতি সমর্থনে প্রতিনিধিদের মধো চবিবশজনের বেশি সমর্থক 

পাওয়া যায় নি। আইনসভার ভিতরে সরকারের সে অসহযোগিতা 

কি করে সম্ভব, সেটা প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দেওয়া সত্বেও, প্রতিনিধিগণ 

বুঝতে পারেন নি, অথবা তর! বুঝতে চাননি । এই ভাষণের আর এক 
স্থলে স্বরাজের সংজ্ঞা নির্ণয়ে দেশবন্ধু যা বলেছিলেন তার মধ্যেও তাঁর 

রাজনৈতিক চিন্তার পরিণতি লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়। তিনি 
বলেছিলেন 5 3৮78] 18 017091078)018 8100 15 100% 60 109 

001001890 আ11১ 81 19220101015 85869] 91 0056217)80%, 

3829] 19 0০992)17)90% 105 6109 70901019 &00 107 61)8 1১90019 

£100 8 [011151))9100517 00597181909 13 000 & 09871017761) 

1) 6116 [9907016 ৮0. 107 0178 1)901018., 

এই ভাষণের অন্থাত্র তিনি বলেছিলেন £ “আমাকে কেউ যদি 
জিজ্ঞাসা করে প্রাদেশিক স্বায়ন্রশাসন ও গ্রামের সম্পূর্ণ স্বরাজ-_ 
এই দ্বুটোর মধ্যে কোন্টা চাও, আমি বলব, আমি গ্রামের সখ ও 

স্বাধীনতা আগে চাই । আমি চাই নাঁযে, বর্তমান আমলাতান্ত্রিক 

শাসনব্যবস্থার বদলে একটা মধ্যবিস্তশ্রেণী ব্যুরোক্রেসি বা স্বদেশী 

আমলাতন্ত্র গড়ে উঠক। আমি চাই সকলের সমান অধিকার । 

পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, সেই ১৯১৭ সালে ভবানীপুর প্রাদেশিক 
সম্মিলনীর সভাপতিরূপে “বাংলার কথা'য চিত্তরঞ্জন যে রাজনৈতিক 
আদর্শের কথ প্রচার করেছিলেন, আজ গয়! কংগ্রেসের সভাপতিরূপে 

তিনি সেই একই কথার পুনরুল্লেখ করে বললেন £ “আমি চাই 
সকলের সমান অধিকার |” ভারতবর্ষে জাতীয় মহাসভার জন্মকাল 

থেকে সেদিন পর্যন্ত এমন কথা আর কোন নেতার মুখে উচ্চারিত 

হয় নি। 

দুঃখের বিষয়, তার এই চিন্তাগর্ভ অভিভাষণ যথোচিত সমাদর 

লাভ করেনি। হেমন্তকুমার সরকারের মুখে শুনেছি, কলকাতায় 

ফিরে এসে তার অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের কাছে দেশবন্ধু দুঃখ করে বলে- 



১৬ দেশবন্ধু 

ছিলেন £ দুঃখ হয় এই ভেবে যে, যাদের সামনে আমার জীবনের 
সর্বোতকৃষ্ট ভাষণণটি দিলাম তাদের কেউই তা৷ উপলব্ধি করতে পারল 
না। আজো আমরা তা পেরেছি কিনা সন্দেহ। 

বিষয়-নির্বাচনী সভায় যখন কাউন্সিল-প্রবেশ প্রস্তাবটি উত্থাপিত 
হলো (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২২) তখন সেই প্রস্তাবের সমর্থনে প্রদত্ত 

হয় ৮৯০টি ভোট আর বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয় ১৭৪৮টি ভোট । এই প্রসঙ্গে 
রাজেন্দ্রপ্রসাদ তার আত্মচরিতে লিখেছেন 2 41076 ১11১]90%5 €9000- 

[016689 79)90690. &1)9 099010011 91007)" 02010081107 ঃ 18289 

105107165....1798690 0910869 90116111190 17) 0108 01067 8999107 

8190 8100 16 [89 10100-07%7/10-01...1 01)70980. 6118 817)9700- 

[08100 চ61)611)9186]5, 0. 18)9%, (00519018801) 19809. 01 

&1)9 ০0010810985, ৯4500894. 0012 0%১৪ 101) 1910051051019 

10010165, 8. 911015854 10910292 710590 & 90101)7070156 

817)91001708170, 1006 16 ছা9৪ 7:9)90060 .. 1109 (58, (901107959 

80:01090 & 10101101067 01 [89010061019 1)0% 60 08 6567৮ 61109 

86010)90. 38900110870 00101)8180 609 61)9 (১007)011 91062 

28501176101) আ1)101)) ৮৮191) 0006 69 6109 ৩69, 0৪ 1096, 6৮০- 

61)1705 01 109 081598699 ৮0612 80817)56 1৮ 

এইভাবেই সেদিন গয়াতে কংগ্রেসের একটি স্ুদীর্ঘতম অধিবেশনের 

পরিসমাপ্তি ঘটেছিল । একজন প্রতাক্ষদর্শীর বর্ণনায় জানা যায় যে, 
এই পরাজয়ের মধোও সেই মহাসভায় দেশবন্ধুই ছিলেন একমাত্র 
জীবন্ত মৃতি এবং সকলে তাঁর সমাপ্তি ভাষণ শ্এনে মন্্রমুগ্ধের ন্যায় 
স্তত্তিত হয়| যুগপ জয়ধ্বনি ও নৈরাশ্টের আশঙ্কার মধ্যে তার রুদ্ধ 

কগ যখন দৃপ্তভঙ্গিতে উচ্চারণ করল £ *2100)0957) ৮০-০%৮ ] 010]: 

(701) 6118 17810710701 6179 11091700918, [11858 1006 1591) 

17) 6106 10109 078 80 11] 90109 118] [ু 91081] £9% 

009 708)016 ০18 2) 5106,,- তখন কেউ ভাবতেও পারে নি যে, 



দ্বেশবন্ধু ১৭ 
অনতিকালের মধ্যে তিনি কংগ্রেসকে তার শ্বমতে আনতে সক্ষম 
হবেন। গয়াকংগ্রেসেদেশবন্ধুর বলিষ্ঠ ব্যক্রিত্বের (অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচ্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, “11116 2170 85516595152 [0627501791105.১) 

যে উদ্ভাসন দেখা গিয়েছিল, তার সম্যক ধারণা এই স্ুদূরকালের 
ব্যবধানে আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তবে আমরা মাত্ 
এইটুকু অনুমান করতে পারি যে জাতির মেই সংকটের দিনে, সেই 
রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার দিনে, জাতির সেই মহাসভায় বিরোধীদলের 
মধ্যে দড়িয়ে তিনি যে অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, 
কংগ্রেসের ইতিহাসে তা বিরল। পরবর্তাকালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে 
সেই একই দৃশ্খা আমরা কি নতুন করে প্রত্যক্ষ করি নি তারই 
সুযোগ্য রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী স্ুভাষচন্দ্রের মধ্যে? কিন্তু 
সে কাহিনী ন্বতন্ত্র। 

৩য় 



॥ বাইশ ॥ 

পরাধীন দেশে সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তিসংগ্রামে 
বিদেশীদের অপেক্ষা দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই 

করতে হয় বেশি । দেশবন্ধু সম্পর্কে এই উক্তিটি করেছিলেন 
তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।* 'দেশবস্ধুর 
সঙ্গে তার ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এই উক্তির নিষ্ঠুর সত্যত) তারাই 
জানতেন যাঁর দেশবন্ধুর জীবনের শেষ তিন-চার বছর তার সাল্গিধ্য 

এসেছিলেন ও তার সঙ্গে কাজ করেছিলেন । গয়া কংগ্রেমের পর 

থেকেই দেখা যায় যে, দেশের লোকদের সঙ্গেই তাকে সংগ্রাম 

করতে হয়েছিল বেশি। এই সংগ্রামের সুচনা গয়া কংগ্রেস 

থেকেই। এই সংগ্রাম বিজ্রোহীরই নামান্তর ছিল এবং ইতিহাসের 
কার্ধ-কারণ সম্বন্ধের ফলেই সেদিন এই জিনিস অনিবার্য হয়ে 

উঠেছিল, বলা চলে। আমরা আগেই বলেছি, বারদৌলি 
প্রস্তাবের (দেশবন্ধুর কথায়, 43210011 511517061), পর থেকেই 

দেশবন্ধুর মনে অসহযোগ আন্দোলনের সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ 

জাগতে থাকে । সন্দেহ থেকে নেরাশ্য । তখন থেকেই তিনি 
তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা চিস্ত। করতে থাকেন ও মতিলাল নেহরুর 

সঙ্গে এই বিষয়ে গভীরভাবে আলোচন৷ করতে থাকেন। তারপর 

গয়। কংগ্রেসে তিনি তার কর্মপন্থা-_কাউন্সিল-প্রবেশ-_ উপস্থাপিত 

করেন। গোঁড়া গান্ধী ভক্তদের কাছে দেশবন্ধুর এই আচরণ যেন 

অসহযোগিতার বিরুদ্ধেই প্রকাশ্য বিদ্রোহ বলে বিবেচিত হলে! । 
ফলে কংগ্রেসের প্রকাশ্ত অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে এই 
প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। কংগ্রেমের স্ুদীর্ঘকালের 
ইতিহাসে এই জাতীয় ঘটন। এই প্রথম। 

* শ্বৃতিকধ! ; শরৎচন্ত্র চটোপাধ্যায় ( বন্নমতী, আবাঢ়, ১৩৩২) 



দেশ বন্ধু ১৯ 

গয়। কংগ্রেসে কাউন্সিল-প্রবেশ প্রস্তাব গৃহীত হলো না| 
দেশবন্ধু কিন্ত আশ! ত্যাগ করলেন ন1। 

“তিতর থেকে অসহযোগ? (০:১-০০-0021800) 2:00 
10711), )__এই নীতির সার্থকতা! যেইমাত্র তিনি অনুভব করলেন, 
সেইমাত্র তাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলবার সাধনায় তিনি 
আত্মনিয়োগ করলেন । তার সম্বভাবই ছিল এইরকম। 

বিক্রমপুরের জেদট। দাশ-বংশের রক্তে ভালোভাবেই ছিল; তিনি 
সেই বংশের সম্তান। যান্তায় বলেতিনি একবার বুঝতেন, শত 
বাধ তাকে তা থেকে নিবৃত্ত করতে পারত না। তার জীবনের 

বহু ঘটনায় এর নিদর্শন আছে, তার রাজনৈতিক জীবনে এমন 

নিদর্শন আরো বেশি । গয়াতে যখন তার বিরুদ্ধবাদীরা বললেন, 

“বি 010-00-01091961012 0017) ড7101)11) 19 2. 001000901061017 11) 

(60009 অর্থাৎ ভিতর থেকে অসহযোগ একট! স্ববিরোধী জিনিস, 
তখন তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন £ “65১ ৮০৮ ডা1)80 2156 

০21) ০ ৫০ 70 00 2725 আ100 610০ 12211175 01 00908001 

080 095 210891660 00০ ০0আ0াগ 2১0৬ 1011011£ 

00০ 10190195781] 06 0106 10052000176 26165 10611) 0: 

52০০955 বিরুদ্ধবাদীরা সেদিন এর জবাব দিতে পারেন নি। 

এই মনোভাব নিয়েই তে নেদ্িন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন গান্ধীর 

বিরুদ্ধে। এর ফলে স্বল্নকালের মধ্যেই অসহযোগীর। ছুই শিবিরে 
বিভক্ত হয়ে গেলেন_ নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেপ্রার । শেষে অবস্থাটা 

এমন দাড়াল যে, অসহযোগি ও মভারেটদের মধ্যে যে-রকম 

মনোমালিন্য ঘটেছিল, এই তুই দলের মনোমালিন্য যেন তার চেয়েও 

তিক্ত হয়ে দীড়াল। কংগ্রেন ভেঙে যায় যায় অবস্থা । এমন কি, 

সকলের আশঙ্ক। হলে! এই দলাদলি যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, অথব! 

হই দলের বিরোধ যদি না মেটে, তাহলে বুঝি কংগ্রেসেরই অস্তিত্ব 
আর থাকবে না, কিংবা পুনরায় তা মডারেটদের দ্বারা কবলিত 
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হবে। কিস্তু ইতিহাসের অভিপ্রায় তা ছিল না| তাই দেখ। 

গেল, ইতিহাসের প্রয়োজন সিক্ধ করবার জন্যই যেন দেশবন্ধু একট 
নতুন দল গঠন করলেন যাতে মতিলাল প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ 

যোগদান করেছিলেন। এই স্বতন্ত্র দল গঠনের ফলে কংগ্রেসের 
আভ্যন্তরীণ হুর্বলত। অনিবার্য ছিল। যাঁরবেদ! জেলে বসে গান্ধীকে 
তাই হৃশ্চন্তাগ্রস্ত হতে হয়েছিল | তাই শেষ পর্যস্ত একটা 

রফার চেষ্টা হয়। ফলে দেশবন্ধুর চেষ্টায় দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশনে ঘটনাআ্রোত কিতাবে মোড় নিল, অতঃপর আমরা সেই 

ইতিহাস আলোচনা করব। ইতিহাসের দৃষ্টিতে সমগ্র বিষয়ট! 
ছিল মূলতঃ ছুই নেতৃত্বের সংঘর্ষ | 

এই পরাজয়ের পর দেশবন্ধু মনে করলেন যে তার পক্ষে 
সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকা উচিত হবে না। কেননা, সভাপতি 

হিসাবে তিনি যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তা যখন প্রত্যাখ্যাত 
হলো, তখন বুঝতে হবে তিনি মেজরিটির আস্থা হারিয়েছেন। 

এমন অবস্থায় তার পক্ষে পদত্যাগ কর ভিন্ন আর কোন পথ ছিল 
না। ওয়াকিং কমিটির কাছে তিনি যখন তার পদত্যাগ পত্রথানি 
পাঠিয়ে দিলেন তখন কমিটি (এই কমিটির অধিকংাশ সভ্যই ছিলেন 

নো-চেঞ্ার শিবিরের লোক ) একটি প্রস্তাবে সভাপতিকে ভার 
পদত্যাগের বিষয়টি পুনবিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। 
দেশবন্ধু সম্মত হলেন না| বললেন £ 4১51 ০8121206 ০ 036 

1709)012 71010 100) ] ০8101706 0007611006 23 176510671 

8190 1] 7111 পে 00 আও 0521 010৩ 10810165 01200081 ৪ 
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অবস্থায় একটা নতুন দলের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে সভাপতির পদে 
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অধিষ্ঠিত থাকার অর্থ কংগ্রেসের কার্ধসচীতে সমস্তার নতি কর!। 

কিন্তু ইহা ছিল দেশবন্ধুর অনভিপ্রেত । 

যেদিন কংগ্রেমের অধিবেশন শেষ হয় সেইদিনই, রাজের 
প্রসাদ তার আত্মচরিতে লিখেছেন, প্রো-চেঞ্জারগণ একটি নতুন 

দল গঠনের কথ! ঘোষণা করেছিলেন। সেই দলের নাম দেওয়। 

হয় শ্বরাজ্য দল' এবং ঘোষণা করেন মতিলাল নেহরু । এই 
ঘোষণা ছিল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। এই প্রসঙ্গে স্ভাষচন্দ্ 

লিখেছেন £ 4701) 21)150015661761)6 0217706 23 217. 0176য06০660 

010৬ 210 0256 ৪. 919007 0 011০ 000119176 58025 ০0: 

00০ 1191721007215 50100016215, 1%105% 01 0০ 00502101175 

1006115000915 21:65 01 010০ 5106 01 01০ 10651702170170.% 

এখানে উল্লেখ্য যে, মতিলাল নেহরুও কংগ্রেসের জেনারেল 

সেক্রোটারির পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। গয়াতে তিনি তখন 

টিকারির মহারাজার অতিথি হিসাবে রাজবাড়িতে অবস্থান 

করছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়ে যাওয়ার পর এবং 

পদত্যাগ করার পরেই দেশবন্ধু এইখানেই তার সঙ্গে মিলিত হন, 
ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিনে এবং উভয়ের মধ্যে একটি নতুন দল 

গঠন সম্পর্কে বহুক্ষণ আলোচন! হয়। স্বরাজ্য দলের জন্ম (১৯২৩, 

১লা! জানুয়ারী) এই রাজবাড়িতেই এবং প্রকৃতপক্ষে ইহ! ছিল দেশবন্ধু 

মতিলালের মিলিত প্রয়াসের ফল। উভয়েই ছিলেন বাস্তববাদী 

নেতা। তাদের বিবেচনায় আদালত, আইনসভ ও শিক্ষায়তন 
বর্জন সবই বার্থ হয়েছে এবং দেশের পরিবন্তিত অবস্থায় আইন অমান্য 

আন্দোলন বা! সত্যাগ্রহেরও আর কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং 

এমন অবস্থায় একটি নতুন কর্মপন্থ। ভিন্ন জনসাধারণকে দেশের 

কাজে উদ্দীপ্ত কর! আর কোন উপায়েই সম্ভবপর নয়। 

৯7716170691) 90076 : 08 
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স্বরাঁজ্য দল গঠন সম্পর্কে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 
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কংগ্রেসের মধ্যে কোন বিতেদের স্থষ্টি হয়, এটা অবশ্য কারো 
বাঞ্ছনীয় মনে হয় নি। তাই আবুল কালাম আজাদ যখন মিটমাটের 
প্রস্তাব করেন, তখন সকলেই তা মেনে নিলেন। তখন মৌলানা 
আজাদ দেশবন্ধুকে কিছুকাল অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেন 
_অন্তত ৩০শে এপ্রিল পর্যস্ত এবং এর মধ্যে যদি কংগ্রেসের পক্ষ 

থেকে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ না হয় তাহলে তিনি 
দেশবন্ধুকে বলেন যে, তিনি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান 

করে কাউন্দিল-প্রবেশ কার্ধস্চী পাস করিয়ে নেবেন। আজাদ 
গয়! কংগ্রেসের পরে আলিপুর জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন ও 

কংগ্রেস ওয়াফিং কমিটির একজন সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। 

তিনি দেশবন্ধুর প্রতি গতীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন ও তিনিই উদ্যোগী 
হয়ে তুই দলের মধ্যে একটা মিটমাটের চেষ্টা করেন। দেশবন্ধ্ 
আজাদের প্রস্তাবে সম্মত হন, যদিও তখন তাকে সভাপতি ও 

মতিলাল নেহরুকে সাধারণ পম্পাদক করে স্বরাজ্য দলের ্মুচনা 

ধা 15৫16 ৪7 15762407 1785280 
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হয়েছে। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিও আজাদের প্রস্তাবে সম্মত 
হয়। 

১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে বোম্বাইতে একটি 
ক্র কমিটির সহায়তায় স্বরাজ্যদলের নিয়মাবলী রচিত হয়। 

প্রথমে এর নাম ছিল “কংগ্রেস-খিলাফত-স্বরাজ্য দল" ; ফেব্রুয়ারী 

মাসে এলাহাবাদের জেনারেল কমিটিতে “কংগ্রেস খিলাফত” কথ 

বর্জন করে নাম রাখ। হয় “ম্বরাজ্য দল' । ২৭শে ফেব্রুয়ারী দেশবন্ধুর 

সভাপতিত্বে এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক বৈঠক 

বসল। এই বৈঠকে মতিলাল নেহরু ও অন্যান্য স্বরাজীর! উপস্থিত 
ছিলেন। বৈঠকে স্বরাজ্যদল ও নো-চেঞ্জারদের মধ্যে আলোচনার 
পর স্থির হয় যেঃ ১। স্বরাজ্যদল কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে 

কোনপ্রকার কার্য করতে ৩০শে এপ্রিল পর্যস্ত বিরত থাকবে; ২। 

উভয় দলই পরস্পরের প্রতি কোন বাধার স্থটি না করে তাদের 
অন্যান্য কার্যস্থচী ইতিমধ্যে অবলম্বন করতে পারবে ; ৩। কংগ্রেসের 

গঠনমূলক কাজের জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গে 
তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারে সহযোগিত৷ করবে । 

বস্তুত গয়া৷ কংগ্রেসের পর থেকে তিন-চারমাস কাল ছুই দলের 
মধ্যে মিটমাটের যথেষ্ট চেষ্টা হয় এবং এই ব্যাপারে আজাদ ব্যতীত 

জওহরলাল নেহরুও বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। এবং শেষে ২৪শে 

এপ্রিল দিল্লীতে ছুই দলের একটি বৈঠক বসে ও উভয় দলের নেতৃবর্গ 
এই বৈঠকে মিলিত হয়ে একটি সম্মিলিত কার্ষস্থচী উদ্ভাবনের জন্য 
সচেষ্ট হন। দেশবন্ধু, মতিলাল, আনসারি, রাজগোপালাচারি, 

হাকিম আজমল খান ও সরোজিনী নাইড়ু প্রভৃতি এই বৈঠকে 
উপস্থিত ছিলেন ও একটি সম্মিলিত কার্যস্থচী উদ্ভাবনের জন্ত 
তিন-চার দিন ধরে আলোচন। চলে । শেষ পর্যস্ত একটি সম্মিলিত 

কার্যস্ুচীও গৃহীত হয়। কিন্তু পাঁচ-ছয় দিন পরে সর্দার বল্পভভাই 
প্যাটেল ও শেঠ যমুনালাল বাজাজের বিরোধিতার ফলে এই সন্ধি 
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ভেঙে ষায়। তখন দেশবন্ধু নিতাস্ত অনিচ্ছাসত্বেও ঘোষণা করতে 
বাধ্য হন যে, উভয়পক্ষের মধ্যে এঁক্য সাধনের. শেষ চেষ্টা বার্থ 

হয়েছে । সামনেই নির্বাচন । তিনি ভাই তার দলের সভ্যদের প্রচার- 
কার্ষে অবতীর্ণ হওয়ার জন্ঠ নির্দেশ দিলেন। এইভাবেই সেদিন 
ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একট! নতুন ধরনের বিপ্লব দেখা দিয়েছিল, 
স্থভাষচন্দত্র যাকে [10০ ১ড/৪191150 [০৮০1৮ আখ্য। দিয়েছেন । 

অতঃপর আমরা দেশবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত এই বিপ্লবের বিকাশ ও 
পরিণতির ইতিহাস অনুসরণ করব । | 

গয়া কংগ্রেস থেকে কলকাতায় ফিরবার পর দেশবন্ধুকে কি 

প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সে বিষয়ে শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন £ “লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে 
একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহার তাহার1ও গালিগালাজ 
না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা 1 আর সুভাষ- 
চন্দ্র লিখেছেন ; “সেদিনকার কথ। 'এখনও আমার মনে স্পষ্ট অস্কিত 
আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলকাতায় ফিরি, তখন 
নানাপ্রকার অসত্যে এবং অর্ধ সত্যে বাংলার সব কাগজ ভরপুর । 
আমাদের স্বপক্ষে তো কথা বলেই নাই--এমন কি আমাদের 
বক্তব্যটিও তাদের কাগজে স্থান দিতে চাঁয় নাই। তখন স্বরাজ্য 
ভাগুার প্রায় নিঃশেষ। যখন অর্থের খুব প্রয়োজন তখন অর্থ 
পাওয়া যায় না। যে বাড়িতে এক সময়ে লোক ধরত না, সেখানে 

কি বন্ধু, কি শক্র, কাহারও চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই 
আমর] কয়েকটি প্রাণী মিলে আসর জমাতুম 1৮" 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের একজন সাহিত্যিকও আসরে 

নেমেছিলেন দেশবন্ধুকে আক্রমণ করতে । স্বরাজ্য দলকে ব্যঙ্গ করে 

ও এর দলপতির আত্মত্যাগকে কটাক্ষ করে প্রমথনাথ বিশী এই সময়ে 
* শ্বৃতিকথা £ শরৎচন্দ্র (মাসিক বন্ুমতী, ১৩৩২, শ্রাবণ ) 

+ জাজাবলী £ সুতাষচঙ্জ 
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“দেশের শক্র' নাম দিয়ে একখানি প্রবন্ধোপন্যাস রচন! করেছিলেন 
অথব! করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই বইটির সমালোঁচন। 
প্রসঙ্গে সেই সময়ে প্রবাসী" পত্রিকায় মন্তব্য কর! হয়েছিল; “লেখক 

উপন্তাস লিখিবার ছলে বর্তমান একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান 
রাজনৈতিক দলের বিবিধ কার্যাবলীর সমালোচনা করিয়াছেন ॥ 

দেশবন্ধু আত্মত্যাগের যে জ্বলম্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন, পরিহাস- 
রসিক লেখক সেই সম্পর্কে রসিকতার মাধ্যমে যে তীব্র কষাঘাত 

করেছিলেন, তা প্রবাসী-সম্পাদকের বিবেচনায় সমীচীন মনে 

হয়েছে। কারণ অবশ্য ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কোনদিনই 
দেশবন্ধুর ত্যাগের প্রশংসা করতে পারেন নি, বরং সন্দেহ প্রকাশ 
করেছিলেন । হেমস্তকুমার সরকারের মুখে শুনেছি, যখন তার 

এক রাজনৈতিক বন্ধু তার কাছে বিষয়টি বলেন তখন দেশবন্ধু হেসে 
বলেছিলেন, “বিরুদ্ধ দলের নিন্দা, অপবাদ বা সমালোচন1! আমার 

অঙ্গের ভূষণ। দেশকে ভালবেসে আজ আমি যদি কারে। 
বিবেচনায় দেশের শক্র হয়ে থাকি, আমি কি তার প্রতিবাদ 

করব? 
দেশবন্ধু জানতেন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সহজ নয়। 

জানতেন, রাজনীতিতে কোন নতুন আদর্শ বা নতুন একট] কর্মপন্থার 

নির্দেশ দিতে গেলে বহু বাধা-বিদ্ব ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে 

তাকে জনমত গঠন করতে হবে এবং সেই জনমতকে তার অন্থুকুলে 
নিয়ে আসতে হবে| বন্ধু শত্র হবে, শত্রু প্রতিকূলাচরণ করে কাজে 

প্রবল বাধার স্ষ্টি করবে। তথাপি স্বদেশ-সেবাব্রতের উদ্দোশ্তে 

তিনি একবার যখন নিজেকে দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করেছেন 

নিজের সর্বস্ব বিসর্জন করে, তখন তো! সব জেনেশুনেই তিনি এই 
কাজে নেমেছিলেন। সভার সাহস ছিল অপরিসীম, ধের্য ছিল আরে! 

অপরিসীম । তাই দেখা যায় যে, গয়। কংগ্রেসের পর কলকাতায় ফিরে 

তিনি কোন কিছু ভ্রক্ষেপ ন! করে ব্বরাজ্যদলের সাংগঠনিক কাজে 
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ভার শ্রম ও শক্তি নিয়োগ করতে থাকেন। এইখানেই তাঁর 

নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য । 
বাংলাদেশে প্রথম ধারা স্বরাজ্য দলের সভ্য হয়েছিলেন তাদের 

মধ্যে ছিলেন, জে. এম. সেনগুপ্ত, স্থৃতাষচন্দ্র, কিরণশস্কর রায়, 
বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, অনিলবরণ রায়, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সাতকড়ি- 

পতি রায়, বসম্তকুমার মজুমদার, হেমপ্রভা মজুমদার, হেস্তকুমার 

সরকার, মনোমোহন নিয়োগী, হেমেন্দ্রনাথ দাসঞ্প্ত ও গোপিকা- 

বিলাস লেনগুপ্ত। শেষোক্ত ব্যক্তি এই সময়ে কিছুকান্ের জন্য 

দেশবন্ধুর একান্ত সচিবের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বল! 

বাহুল্য, এরা সকলেই দেশবস্ধুর মতের ও পথের একনিষ্ঠ সমর্থক 
ছিলেন এবং বাংলার স্বরাজ্যদল গঠনে এবং এর ভাবধারার প্রচারে 

এর! সকলেই তাকে সহায়তা করেছিলেন । স্বরাজ্য দলের আদর্শ 

প্রচারের জন্ত সেদিন এদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষ করে তিনজন 

_স্থুভাষচন্দ্র, অনিলবরণ ও হেমস্তকুমার অক্লান্তভাবে লেখনী 
পরিচালনা! করেছিলেন । চার পৃষ্ঠার 'বাংলার কথা” পাপ্তাহিক 
ছিল এই দলের মুখপত্র; এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব স্তস্ত 
হয়েছিল স্থভাষচন্দ্রের উপরে এবং তিনি যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব 

পালন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে অনিলবরণ রায় সম্পাদিত 

“সারথি পত্রিকার নামও উল্লেখযোগ্য ; স্বরাজ্যদলের আদর্শ প্রচারে 

“সারথি পত্রিকার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। 
যেহেতু নতুন দলের পক্ষ থেকে কা'গ্রেসের কার্ষস্টীতে একটা 

পরিবর্তন নিয়ে আসার কথা ঘোষিত হয়েছিল, সেইজন্ঠ স্বভাবতঃই 

দলের নেতারা বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে তাদের মতাদর্শ প্রচার করতে 

থাকেন। এই সময়ে দেশবন্ধু কলকাতায় ও বাংলার কয়েকটি স্থানে 
একাধিক জনসভায় স্বরাজের আদর্শ বাখ্য। করে বক্তৃতা করেছিলেন। 
আর কয়েক মাস পরেই নতৃন শাসন-সংস্কার অনুযায়ী নির্বাচন আরম্ত 
হবে। এর আগের নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কাউন্সিল বয়কট 
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কর! হয়েছিল, এবারকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হবে, সেইজন্য 
বক্তৃতা ও প্রচারকার্ধ দ্বার তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা! 
স্বরাঁজীরা বোধ করেই কার্ধক্ষেত্রে উৎসাহের সঙ্গে অবতীর্ণ হলেন। 
বাংলার কথা” চার পষ্ঠার কাগজ, একখানা ইংরেজী কাগজ 
হলে ভাল হয়। কিন্ত সেরকম একখানা কাগজ করতে হলে 

অনেক টাকার দরকার । তেমন টাকা এখন কোথায়? নতুন দল, 
অর্থসঙ্গতি তখনো! পর্বস্ত সামান্যই ছিল। 

বাংলাদেশে তখন অসহযোগ আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে 

শ্যামনুন্দরের “সার্ডেপ্ট' খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে-__সারা ভারতবর্ষেই 
এর জনপ্রিয়তা তখন কলকাতার অন্ত দৈনিকগুলিকে অনেকখানি 

নিষ্রাভ করে দিয়েছে । গয়া কংগ্রেসের সময় শ্যামসুন্দর জেলে 

ছিলেন । “সার্ভে্টের' সম্পাদনা! ও পরিচালনার দায়িত্ব তখন 
ম্যস্ত ছিল অধ্যাপক নুপেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের উপরে । তিনি 

যোগ্যতার সঙ্গেই এই দায়িত্ব চালাচ্ছিলেন। তখন বাংলাদেশে 

প্রধান অসহযোগীদের মধ্যে ছিলেন শ্রামস্থন্দর, ডাক্তার স্থুরেশচন্্র 

বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতি ৷ প্রদেশ কংগ্রেসে তখনে। 

এদেরই প্রাধান্ত । অধ্যাপক নৃপেন্দ্রন্্ লিখেছেন যে, গয়া 
কংগ্রেসের পরেই দেশবন্ধু একদিন সুভাষচন্দ্র ও কিরণশঙ্করকে তার 
কাছে পাঠিয়েছিলেন “সার্ডেন্ট' পত্রিকাটি শ্বরাজাদলের হাতে তুলে 
দেওয়ার জন্ত । ঠিক হয় যে, প্রধান সম্পাদক নৃপেনবাবুই থাকবেন 

এবং দেশবন্ধুর নীতির সঙ্গে বিরোধ ঘটলে তিনি স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ 
লিখতে পারবেন। কিন্তু তিনি এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। 

কারণ, তার নিজের কথায়, 41015 ০এ]] ০০ ৪ ৪৮০ 06051 
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থ৮ দ্বেশ বনু 

তখন থুব আঘিক সন্কট চলছিল আর শ্রামনুন্দর তখনো পর্যস্ত 
জেলে- এই অবস্থার স্থযোৌগট। দেশবদ্ধু নেবার চেষ্টা করেছিলেন, 
মনে হয়। তবে “সার্ভে” পত্রিকা নিতে ন। পারলেও, নৃপেন্রচন্দ 

লিখেছেন, প্রদেশ কংগ্রেসে যদিও তখনে। পর্যস্ত অসহযোগীদের 

প্রাধান্ত ছিল দেশবন্ধু সেখান থেকে অনেক লোক ভাঙিয়ে এনে 

ভার স্বরাজ্যদল পুষ্ট করেছিলেন এবং অবশেষে প্রদেশ কংগ্রেস 

তাদের সম্পূর্ণ দখলে চলে যায়। 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্মেলন বসল নারি 

(১২ই-১৩ই মে, ১৯২৩)। শ্ঠামন্ুন্দর তখন কারামুক্ত হয়েছেন । 

তাঁকেই এই সম্মিলনের সতাপতি করা হলো। এই সম্মান তার 

প্রাপ্য ছিল। হ্বদেশসেবায় তারে ত্যাগ বড়ো কম ছিল না। 

দেশবন্ধু এই সভায় বলেন যে, কাউন্দিল-প্রবেশ প্রস্তাবটি পুনরায় 
বিবেচনা করার জন্য নখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে প্রেরিত হোক। 

কিন্তু সভাপতি তার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্া করেন । তবে প্রদেশ- 

কংগ্রেস কমিটি তার মতাদর্শকেই গ্রহণ করে। তারপর তিনি 

ঝড়ের বেগে স্বরাজের বাণী প্রচারের জন্য দেশ-দেশাস্তরে মণ করে 

বক্তৃতা করতে থাকেন। এইখানে একটা কথা উল্লেখ্য যে, গয়া 
কংগ্রেসের পর থেকেই স্বরাজ্যদল ও নো-চেগ্ারদের মধ্যে ধার! 

বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন তাঁর সকলেই তাদের স্ব-স্ব মতের স্বপক্ষে 

ভারতের সব্বত্র প্রচারকার্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । গান্ধীভক্তগণের 

বন্তৃতার সার কথা এই ছিল যে, দেশবন্ধু সরকারের সঙ্গে 
সহযোগিতা করবার উদ্দেশ্যে আইনসভায় যাবার জন্ত ব্যস্ত 
হয়েছেন। এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা সেদিন ছিলেন মাদ্রাজের 

রাজাগোপালাঁচারী। এই প্রসঙ্গে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 
(সেদিন তিনিই একমাত্র নেত1 ছিলেন ধিনি নিরপেক্ষতা অবলম্বন 

করে ছুই দলের মধ্যে একটা মিটমাঁটের চেষ্টা করেছিলেন ) 
লিখেছেন £: এ ০170 0319 026 51011 8092012819017917 



দেশ বন্ধু ২ 
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0 22061761810, সেদিন অনেকে এইখানেই দেশবন্ধুকে ভুল 

বুঝেছিলেন ও অন্তকেও ভূল বুঝিয়েছিলেন । 
এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য । গয়। কংগ্রেসের পর থেকে 

দেশবন্ধু যখন স্বরাজ্যদলের প্রচারকার্ষে অবতীর্ণ হন তখন তিনি 

তার প্রায় বক্তৃতাতেই বলতেন £ 4%181)80078 02001011093 

001051650 8130 17115170211990 01) 9:08175 01 0102 (0121695., 

গান্ধীতক্তগণ তার এই উক্তিটির মধ্যে দেশবন্ধুর গান্ধী-বিরোধী 
মনোভাব আবিষ্কার করে বলতে থাকেন যে, তিনি মহাত্মার নিন্দা 

করে বেড়াচ্ছেন। বোম্বাইতে এসে দেশবন্ধু এক বক্তৃতায় এর 
জবাবে বলেছিলেন £ “আমার চেয়ে গান্ধীভক্ত আর কেউ নেই। 

আমি তার নিন্দা করছি, এট ভুল ধারণা । আমি তার 

কাজের সমালোচনা করেছি এবং সেট করার অধিকার আমার 

আছে। কারণ আমি মনে করি কংগ্রেস তথা দেশ গান্ধীর চেয়ে 

বড়ো। এর পর বিরুদ্ধবাদীরা নীরব হয়েছিলেন । 

মে মাসের শেষভাগে বোস্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
এক বৈঠক বসল। দেশবন্ধু সর্ববাদীসম্মতিক্রমে কমিটির 
চেয়ারম্যান নিধাচিত হলেন। এই বৈঠকেই কংগ্রেস ও 
হ্বরাজ্যদলের মধ্যে প্রথম মিলনের স্থত্রপাত হয়। পুরুষোত্রমদাঁস 

ট্যাগুনের প্রস্তাবে ও জওহরলাল নেহরুর সমর্থনে স্থির হয় যে, 

স্বরাজ্যদল যে উদ্দেশ্ট নিয়ে আইনসভায় যেতে চায় সেইভাবে 

নির্বাচন-প্রার্থা হলে কংগ্রেস যেন তাদের কাজে বাধা প্রদান না করে। 
যদিও এই নিদ্ধান্তে পরোক্ষভাবে স্বরাজাদলেরই জয়লাভ সুচিত হয় 
তথাপি তার! এই প্রস্তাবে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। না 
হওয়ার কারণ অবক্পঠ ছিল। প্রস্তাবে এমন কথা বল হলো নাষে 



ডঃ দবেশবন্ধু 

কংগ্রেসীরা কংগ্রেসের নামে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। 

যাই হোক, এইবার দেশবন্ধু সমগ্রদেশে প্রচারকার্ষে অবতীর্ণ হলেন 
ও কংগ্রেসকে তার স্মমতে আনার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিভ। 

প্রয়োগ করতে থাকেন। 

অতঃপর সার! ভারতবর্ষে তিনি ঝড়ের বেগে পরিজমণ করতে 

থাকেন। সেই বয়সে ও তার তখনকার স্বাস্থ্যের অবস্থায় এই কাজ 

খুবই পরিশ্রমসাধ্য ছিল। তথাপি এসব জক্ষেপ না করে মনের 

অপরিমেয় বল নিয়ে বীরবিক্রমে তিনি নান! শহরে স্বরাঁজ্যদলের 

মতাদর্শ প্রচার করতে থাঁকেন। এলাহাবাদে মতিলাল নেহরুর 

বাড়িতে স্বরাজ্যদলের প্রথম বৈঠকে যখন দলের সংগঠন ও কার্ষন্ূচী 

রচিত হয় তখনি বল। হয়েছিল (যা এতকাল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 

ঘোষিত হয় নি। ) যে £ ৮1109 10000901806 ০0191০0০0৮০ ০: 01১৫ 

0910 আ৪5 01)6 800911017021)0 00 10010110101) 90205, 

গান্ধীপন্থীদের বড় ঘাঁটি ছিল মাত্রাজ। সেই মাদ্রাজে এসে 

দেশবন্ধু তাদের দুর্গ আক্রমণ করলেন। এইখানে তার সফর 

সবচেয়ে সফলতা মণ্ডিত হয়েছিল বলে জানা যায় এবং এই 
সাফল্যের প্রতিক্রিয়া! ভারতের অন্ান্য প্রদেশেও দেখা গেল। ভার 

মাদ্রাজ সফরের সঙ্গী ছিলেন আনামের স্বরাজী নেতা তরুণরাম 

ফুকন। তরুণরাম পরবতীকাঁলে লিখেছিলেন ; 'ম্বরাজ্যদলের 
প্রচারকার্ষের জন্য দক্ষিণ ভারত সফরের সময়ে দেশবন্ধুর সঙ্গী 
হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম যে, 
ঠার বক্তৃতা শুনবাঁর পর বহুলোক ত্বরাজ্যদলের মতাদর্শ গ্রহণ 

করেছিল এবং গান্ধীপন্থীরা যেন কিছুকালের জন্য ভারতের 

রাজনৈতিক চিন্তাধার। থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। দেশবন্ধুই 
তখন দেশের প্রকৃত নেতা । মান্রাজ প্রদেশের বিভিন্ন শহরে 

বক্তৃতা করে দেশবন্ধু বিরুদ্ধবাদীদের ও সমালোচকদের নিরস্ত 

করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তার মাদ্রাজের বত্ৃত। গান্ধীভক্তদের 
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কু করেছিল। রাজেকন্্রপ্রসাদ তার আত্মচরিতে দেশবন্থুর মাদ্রাজ 
বন্ততাকে 1৮ 200. 8010000201009, বলে উল্লেখ করেছেন। 

আমর। অবশ্য এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করি। এই সময়েই 

তিনি মাদ্রাজ শহরে এক বিরাট সভায় বলেছিলেন : 
4 [৫ 12021 1 1 ০0101896021 16102] 85911)56 ০ 
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€০ 125 ৫0স্া) [05 1166. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সেদিন যে মান্রাজে 

স্বরাজ্যদলের বিজয় পতাক। উড্ডীন হয়েছিল তার মূলে শুধু দেশবন্ধুর 
বন্তৃত৷ নয়। সেই সঙ্গে সত্যমূন্তির বক্তৃতা ও আয়েঙ্জারের লেখনীও 
কম সহায়ক ছিল ন1। এই ছু'জনেই ছিলেন এই প্রদেশে 

স্বরাজ্যদলের ঢুইটি বিরাট স্তস্ত। আয়েঙ্গারের ন্বদেশমিত্র' পত্রিকা 

ক্বরাজীদের মুখপত্র হয়ে উঠেছিল যেমন হয়ে উঠেছিল মহারাষ্ট্রে 
কেলকারের “কেশরী” পত্রিকা । 

এই সময়ে মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সন্মিলনীতে যোগদান করে 
দেশবন্ধু সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে, ১৯২১ সালের ডিসেম্বর 
মাসে বড়লাট যখন আপোস করতে চেয়েছিলেন তখন তাতে 

সম্মত না হওয়া কংগ্রেসের পক্ষে একট! দারুণ ভুল হয়েছিল। 

তখন থেকেই অবস্থার জটিলত। বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরে! জটিল হয়ে 

উঠবে যদি কংগ্রেস এই নতুন কর্মস্চী গ্রহণ না করে। এইভাবে তিনি 
সকলকে উদ্ুদ্ধ করে তোলেন ও কংগ্রেসীদের কাউন্সিল-প্রবেশ 

নীতি সমর্থন করতে বলেন। তিনি আরো! বলেন যে, আইনসভার 

ভিতর£থেকেই জাতীয় দাবীকে জোরদার করে তুলতে হবে। 
ব্যাপক আইন অমান্ত আন্দোলন সম্ভব হবে যদি দেশ তার 



রি দেশবদ্ধু 

পরামর্শ গ্রহণ করে। এই সময়ে তিনি যতগুলি বন্তৃত। করেছিলেন 
সেগুলি যেমন আবেগে উদ্দীপ্ত ছিল, তেমন ছিল যুক্তিজালপূর্ণ। 
তিনি যখন সভায় দাড়িয়ে বলতেন £ "০৮ 0786 1 1056 036 

01565551655 ৮০০] 106 66 ০0100: 200:6, অথবা, 
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[100191) 06০0০1.-_-তখন, সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, উপস্থিত সকলেই 

দেশবন্ধুর যুক্তির সারবত্তা অনুভব করে স্বরাজ্যদলের প্রতি আক 

হতেন। একবার দাক্ষিণাত্যের এক সভায় তিনি যখন দৃপ্তকণ্ঠে 
বললেন ;: 5০00 05610702170. 1 51091] 010৮2 11 ০221000 

০0106 00 5001 5621)0910 *-_-তখন বিরুদ্ধবাদীদের পর্যন্ত তার 

প্রতি বিন। দ্বিধায় আনুগত্য প্রকাশ করতে দেখ। গিয়েছিল ।* 

গয়া কংগ্রেন থেকে ফিরবার পর ম্বরাজ্যদলের সংগঠন 

দেশবন্ধুর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাড়ায়। নতুন দলকে গড়ে 

তুলবার জন্ত যখন তিনি ্বর্গ-মত্য তোলপাড় করে স্বীয় অভীই 
সাধনে ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন অগপ্রত্যাশিতভাবে 

বাংলাদেশে একটি ঘটন। ঘটল যার উল্লেখ আমাদের মূল কাহিনীর 
সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে প্রয়োজন। কারণ পরোক্ষভাবে 

এই ঘটন।টি দেশবন্ধুকে নতুন শাসন-সংঞারের স্বরূপ উপলব্ধি করতে 
অনেকখানি সহায়তা করেছিল । বাংলার পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। এর বিস্তারিত 
বিবরণ আমি ইতিপূর্বে অন্তর লিপিবদ্ধ করেছি” লর্ড লিটন 

ক 1776 115050%1987400/5 : 03089 

+ লেখকের শিক্ষার আশুতোষ গ্রন্থ ডট । 



দেশবন্ধু ৩৩ 

তখন বাংলার গভর্ণর । লাট লিটন এই সময়ে ( এপ্রিল, ১৯২৩) 

এমন একটি অবিষৃয্যকারিতার কাজ করে বলেন যার পূর্ণ সুযোগ 

গ্রহণ করলেন দেশবন্ধু বাংলাদেশে স্বরাজ্যদলকে দৃটভিত্তির উপর 
প্রতিচিত করবার জন্য । 

শিক্ষা-সংক্রাস্ত একটি ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে একটি 

বিল উত্থাপিত হয়। উক্ত বিলের সংশোধনী খসড়া নিয়ে একদিকে 

গভর্ণর ও তার শিক্ষামন্ত্রী ( তখন স্তার প্রভাসচন্দ্র মিত্র শিক্ষামন্ত্রী 
ছিলেন ) এবং অপরদিকে ভাইস.-চ্যান্সেলার স্তার আশুতোষ ও 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সিণ্ডিকেটের সঙ্গে গুরুতর মতদ্বৈধ দেখ। দেয়। 

এই নিয়ে সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কতৃপক্ষের বাধল 

একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ। এরই ম্বযোগ নিয়ে লাট লিটন যুগপৎ 
তোষামোদ ও ভীতি প্রদর্শনপূর্ক সরকারের সঙ্গে আশুতোষের 
সহযোগিতা ক্রয় করতে উদ্ধত হলেন। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র 

সনে লিখেছেন £ লা লিটন আশুতোষকে যে চিঠি 

লিখেছিলেন, তাহা সেই সময়ের শাসকবর্গের মনোভাবের একট! 

স্পষ্ট প্রকাশমাত্র ।*.-তাহার ইচ্ছা ছিল যে, আশুতোষ কর্তৃপক্ষের 
কথ শুনিয়া কাজ করেন, তাহ হইলে তাহার মতে। যোগ্য ব্যক্তিকে 

আসনচ্যুত করা তিনি কিছুতেই উচিত মনে করবেন না।%* এক 

অসতর্ক মুহূর্তেই যে চিঠিখানি লেখা হয়েছিল, লাট লিটন বোধ 
করি পরে সেট। বুঝে থাকবেন । 

ভাইস্-চ্যান্সেলার হিসাবে আশুতোষের কার্ষকাল তখন শেষ 

হয়ে এসেছে এবং এঁকাজে তাকে শর্তাধীনে নিয়োগ করতে 

চেয়েছিলেন লর্ড লিটন। সতর্কতা ও শিষ্টাচারের অভাব ছিল 

লাট সাহেবের চিঠিতে । তার অভিযোগ ছিল, আশুতোষ 
সরকারকে কোন সাহাধ্য কর! দূরে থাকুক, তিনি প্রতিপদে বাধা 

দিয়েই এসেছেন । “আপনি আমাদের বিলের বিরুদ্ধে সমালোচনা 

" আশুতোব-স্মৃতি $ দীনেশচন্দ্র মেন। 



৩৪ দেশবস্ধু 

করেছেন ও কতকগুলি পত্রিকাকে দিয়ে এমন প্রবন্ধ লিখিয়েছেন, 

যার ফলে আমাদের শাসন সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে অসস্তোষের 

স্থটি হতে পারে ।”_এই ছিল সরকারের অতিযোগ | একজন 
চ্যান্সেলোর একজন ভাইস্-চ্যান্সলারকে পত্র লিখলে তাতে 

ষে শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ থাক! উচিত তার অতাব ছিল 

এই চিঠিতে । চ্যান্সলোর লিটনের এই চিঠির তারিখ ২৪শে 

মার্চ, ১৯২৩ এবং এই চিঠি যখন প্রকাশিত হয় তখন শিক্ষিত 

বাঙালী যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়। ঠিক এই সময়ে স্তার আশুতোষ 
জজিয়তী থেকে অবসর গ্রহণ করে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি 

রাজনৈতিক কার্ধে নিয়োগ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন । 

স্বাধীনচেতা আশুতোষ পরম ঘ্বণাভরে লাটসাহেবের এই প্রস্তাব-- 

শরতীধীনে অর্থাৎ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে পুনরায় ভাইস্- 

চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত হওয়া প্রত্যাখ্যান করে যে পত্রখানি 

লিখেছিলেন তার ছত্রে ছত্রে আত্মসন্মান বোধ ফুটে উঠেছে। 

উদ্ধত লিটন তার পত্রের সমুচিত জবাব পেয়েছিলেন । সে জবাব 

শুধু আশুতোষের ছিল নাছিল আত্মমধাদার উদ্ধদ্ধ সমগ্র 
জাতির । 

দেশবন্ধু আশুতোষকে ভাল করেই জানতেন এবং তিনি 
যখন দেশের কাজে সর্বহ্ধ ত্যাগ করে আত্মনিয়োগ করেছিলেন ত৷ 

দেখে, কথিত আছে, আশুতোষ নাকি বলেছিলেন, চিত্তর মতো 

আমারও ইচ্ছ। হয় এইভাবে দেশের কাজে ঝাপ দিই। কিন্তু 

বাঙালীর দুর্ভাগ্য, আশুতোষ সে অবলর পান নি, এই ঘটনার অল্প 

দিন পরেই পাটনায় তার আকন্মিক মৃত্যু হয় । যাই হোক, লিটন- 

আশুতোষ পত্রাবলী যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় * তখন 

বাঙালী বুঝতে পারল সরকার কি শর্তে দেশের লোকদের সহযোগিতা 

* লর্ড লিটন ও গ্ভার আশুতোবের প্র ছু'খানি একমাত্র দেশবন্ধুর “ফরওয়ার্ড” পত্রিকায় প্রকাশিত 

হয়েছিল। 



দেশ বন্ধু ৩৫ 

পেতে ইচ্ছা করেন; বুঝতে পারল কি অপরিসীম ওঁদ্ধত্যের 

সঙ্গেই না৷ একজন লাট একজন সম্মানিত ভারতীয়কে পত্র লিখতে 

পারেন। এই ঘটনার ফলেই স্বরাজ্য দলের অনুকূলে প্রবল জনমত 
সংহত হতে থাকে, কারণ লাট লিটন আশুতোষকে এ রকম 
একখানি পত্র লিখে সমগ্র বাঙালী জাতির আত্মমর্ষাদাতেই আঘাত 
করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর জীবনীকার লিখেছেন ঃ 

4৮ 0015 0006১ 91 48917009518 01001561165 ৪100 

01716621:9101717 1095 22. 00106101776 ৪. 10176 17029850016 
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10110, 

এই উদ্ধংতি থেকে আমর! অনুমান করতে পারি যে, আশুতোষ 
স্তার পাশে দাড়াবেন, এই প্রতিশ্রুতি দেশবন্ধুকে তাঁর নবগঠিত 
দলের সংগঠনে অনেকখানি উৎসাহ জুগিয়েছিল, যার ফলে গয়! 

৯186 078 [াভা)০৪ 060, &, 085 * 20 



৩৬ দেশবন্ধু 

কংগ্রেসের পর অত অল্প মময়ের মধ্যে তিনি বহু কংগ্রেসীকে তার 
কার্যসথটী গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্থ সেই সঙ্গে ভার 
এন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব বাগ্সিতার কথাও তাঁর জীবনীকার 
উল্লেখ করেছেন। একটি নতুন দলকে কিতাবে গড়ে তুলতে হয় 

এবং কি কৌধলে সর্বভারতে তার প্রাধান্য গ্রতিষটিত করতে হয়, ডা 
দেশবন্ধুর রাজনৈতিক প্রতিভা বিশ্ময়করভাবেই সপ্রমাণ করেছে। 
তার নেতৃত্বের শ্রেষ্ট এইখানেই। সমকালীন রাজনীতিতে ভার 
ব্যক্তিত্বের গ্রভাব যেকি অসামান্য ছিল, ভার স্বরাজাদলই তার 
নুষ্পষ্ট পরিচয় বহন করে ! 



॥ তেইশ ॥ 

১২ই সোপ্টম্বর, ১৯২৩। 

দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন । 

এই অধি'বশনের সভাপতি ছিলেন আবুল কালাম আজাদ। 
নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেপ্রার__কংগ্রেসের উভয় দলের সম্মতিক্রমেই 

তিনি সভাপতি নিধাচিত হয়েছিলেন । আজাদ তার সভাপতির 

ভাঁষণে বললেন £ “দেশের স্বাধীনতাই মামাদের প্রকৃত লক্ষ্য। 

১৯১৯ সাল থেকে আমর! প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কার্যস্থচী অবলম্বন 

করেছি এবং তাতে যথেছ ফললাভ হয়েছে । এখন যদি আমাদর 

মধো কেহ মনে কারন যে, এই সংগ্রামকে আইনসভার ভিতরে 

নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, তাহলে আমাদের পুর্₹ সিদ্ধান্তে অটল 

থাকার কোন যুক্তিসঙ্গত চারণ নেই । লক্ষা যত্ক্ষণ এক, তখন 

প্রত্যেক দলেরই নিজ নিজ কাঁধন্থচী অনুসরণ করার স্বাধীনতা 

থাক! উচিত ।' 

এই বিশেষ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত যা আশা করা গিয়েছিল 

তাই-ই হলো। ঠিক হলো যে প্রো-চেঞ্জার ও নো-চেঞ্তার উভয় 

দলই তাঁদের স্ব স্ব কার্ষস্থচী বাঁধীনতাবেই অনুসরণ করতে 

পারবেন; একদল গঠনমূলক কাজে আত্মনি/য়াগ করবেন আর 

অপরদল আসন্ন নিব্শচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তখন এই 

প্রস্তাবটি গুচীত হয়ঃ াধাপ্রদান করবার জন্য আইনসভায় 

পবেশ করলে, কংগ্রেস সেরূপ নির্বাচনে কোন প্রত্বিন্ধক স্থষটি 
করবে ন। কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনে স্বরাজ্যদলের 

ডেলিগেটদের সংখ্য। এত অধিক ছিল শে, দেশনম্কু ইচ্ছা করলে 
সংখ্যাধিক্যের জোরে কাউন্সিল-প্রবেশ প্রস্তাবটি কংগ্রেস কার্ধস্থচীর 

অন্তভূক্ত করে নিতে পারতেন, কিন্তু দলীয় জয়লাভ অপেক্ষা 



নই দেশ বন্ধু 

কংগ্রেসের সংহতি ও এঁক্যের পক্ষপাতি তিনি ছিলেন । দিল্লী কংগ্রেসে 

কাউন্দিল-প্রবেশের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন মহম্মদ আলি এবং 

প্রস্তাবটি সমর্থন করেন ডাক্তার কিচলু, সরোজিনী নাইডু, আব্বাস 
তায়েবজী ও আরো! অনেকে । প্রস্তাবটি উত্থাপন করে মহম্মদ আলি 

বলেছিলেন, যদিও এই বিষয়ে আমি মহত্ব গান্ধীর সঙ্গে পরামর্শ 

করার কোন সুযোগ পাই নি, তথাপি আমি পুণা জেল থেকে 

এক অলৌকিক উপায়ে এই বাণী পেয়েছি যে, দেশবন্ধুর.এই প্রস্তাবে 
মহাত্মার সম্মতি আচ 1 

এই অধিবেশনে তার কারস্চীর সমর্থনে দেশবন্ধু বলেছিলেন : 

৬1726 215 006565 00010115 2100 ৮1180 2152  0176956 

165151900125 11100117055 0::1081591)000. 17056 আয 

1006 12100%2 €)০]0). :1%071)50009 0991001)1 11706100510 

৮201 0106 [60105 8180 ] 00 606 52175 (0101176 ৮5 

ড01101105 010 চড161)11)) 8100 6100 02019 2 6000 10 15 60 

108155 (30৮61701061) 610100151) 00000115 11000551516. এই 

ব্তৃতাতেই তিনি বলেছিলেন যে, ভোটের জোরে তিনি জয়লাভ 

করতে চান না, কারণ তিনি চান কংগ্রেসের মধ্যে এক্য, বিভেদ নয়! 

তখন তার£এই সুযুক্তিপূর্ণ ব্ৃতার আশ্চর্য ফল হলে! ৷ কাউন্সিল- 
প্রবেশ সম্পকিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো । কংগ্রেসের 
সরকারী ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবা 

যখন প্রকাশ্য সভায় কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন 

সভামণ্ডপে তুমুল হর্ধধ্বনি উখিত হয় এবং সকলের মুখেই আনন্দ 

ও উৎসাহের ভাব ফুটে উঠেছিল ।* 
আনন্দ ও উৎসাহের ভাব, আমরা কল্পনা করতে পারি, দেশবন্ধুর 

* পরে জানা গিয়েছে, পুণা জেল থেকে পুত্র দেবদাস গান্ধী মারফৎ মহাস্াজী মহম্মদ আলিকে বছে 

পাঠান যে, তিনি য! ভাল বুঝবেন তাই করবেন এবং তাতে তার সম্মতি আছে। 

%1718607 0) 176 11,207 1065070) 00707688 : ০966৪৮1 91689208718 



দেশবন্ধু ৩৯ 

মুখেও সেদিন ফুটে উঠেছিল। যে লক্ষ্য সাধনের জন্য ভিনি 
বিগত কয়েক মাস যাবৎ বিনিত্র রজনী যাপন করেছেন, যে অক্লান্ত 

পরিশ্রম করেছেন, আজ তা সার্থক হলো । রাজধানীতে স্বরাজ্য 

দলের বিজয় পতাকা উড়ল। এইবার দেশবন্ধু নতুন উৎসাহে 
্বরাজ্য দলকে অধিকতর সাফল্যের পথে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তত 

হলেন। তার বিশ্রামের সময় নেই । এখানে উল্লেখ করা যেতে 

পারে যে, আইনসভায় প্রবেশ সম্পর্কে নো-চেঞ্ারদের প্রধান 

আপত্তি এই ছিল যে, এই কার্যৃচী গ্রহণের ফলে গান্ধীর নেতৃত্বের 

হানি হবে। পরবর্তী ঘটনাবলী অবশ্য প্রমাণিত করে দিয়েছিল যে, 

তাদের এই ধারণ! ভ্রমাত্ক ছিল। কেন্দ্রীয় পরিষদে স্বরাজ্য 

দলের প্রথম প্রস্তাবেই গান্ধীর কারামুক্তি দাবী করা হয় এবং এই 
প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মুক্তিলীভ করেন। 

নিবাচন-ছ্ন্দে অবতীর্ণ হলেন দেশবন্ধু। 

অবতীর্ণ হলেন পরিপূর্ণ এক যোদ্ধমূতিতে । 
নভেম্বরই সাধারণ নিবাচন । 

সময় খুব কম । আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে তিনি বাংলাদেশে 

স্বরাজাদলের নিবাচনী-যুদ্ধের জন্ত প্রস্তত হলেন এবং কলকাতায় 

বসেই সমগ্র তারতে স্বরাজ্যদলের নির্বাচন পরিচালনা করতে 

থাকেন। এইবার তিনি একখানি দৈনিক ইংরেজী কাগজের 

প্রয়োজন বিশেষভাবেই বোধ করলেন এজন্য প্রথমে 

তিনি “সার্ভেন্ট' পত্রিকা গ্রহণ করবার কথা চিন্তা করলেন । 

শ্যামসুন্দর তখন কারামুক্ত হয়েছেন। একদিন দেশবন্ধু নিজেই 

সার্ভেন্ট অফিসে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তার প্রস্তাব 

তাকে অবগত করান । যদিও “সার্ভেন্ট পত্রিকা তখন আঘথিক 

সংকটের মধ্য দিয়ে চলছিল, তথাপি নো-চেঞ্জার শ্যামনুন্দর দেশবন্ধুর 

প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। অমুতবাজার পত্রিকায় তখন বিপিনচন্দ্ 
মধ্যে মধ্যে সম্পাদকীয় লিখতেন । তার মতবাদ যেমন অসহযোগের 



৪০ দেশবন্ধু 

বিরোধী ছিল, তেমনি আইনসভায় গিয়ে সরকার প্রবতিত 

সবকিছুরই বিরোধিতা করতে হবে (অর্থাৎ 40675150270 210 

০0151506106 00560001012 0:21] (0৮910170017 00298501165 

09০0080৪120 11101721617. )-_-এই নীতিরও সমর্থক ছিলেন 

না তিনি। তার মতে লোকমান্ত টিলকের নীতিই অন্ুসরণযোগ্য 

_ সে নীতি হলে [২2901791%6 ০০-0102180017, অর্থাৎ সরকার 

যদি ভাল কিছু প্রস্তাব করেন তা সমর্থন করতে হবে, যদি মন্দ 
কিছু করেন তার বিরোধিতা করতে হবে। সুতরাং দ্েশবন্ধু 
বুঝলেন যে, এ কাগজ তাকে সমর্থন করবে না। তার বন্ধু পুর্ীশচন্দ্ 

রায় তখন স্থরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদক; তিনি স্বরাজ 

দলের নীতিকে সমর্থন করবেন, এই আশ্বাস দিলেন । তিনি নিজেই 

এই প্রসঙ্গে লিখেছেন £. শু 1015 50: 00 0806016 25 0081) 

56205 85 70099511012 11) 0109 10091 00010011 01 1195 09াচে ৪ 

676 0০2106121 71600101% 01 0৮০]00021 0086 281 (1923 ), 

01)1005 [২910]21) 29 21:280]% 1)21]020 05 0062 20৮০০9০5 

0 61)2 132752196 ৮1)101) 0121] 10691081219 11) 006 

[01011702 1790 0211) 01) 1715 08056 7100 2 517500121 

212012051890.7* যদিও পুথ্থীশচন্দ্র তার বিরোধাপক্ষের লোক 
ছিলেন, তথাপি একজন নিরপেক্ষ সাংবাদিক হিলাবে সেদিন তিনি 

যে ওদার্ধ প্রদর্শন করে স্বরাজাদলের নিধাচনী প্রচারকার্ষে সহায়তা 
করেছিলেন, তা দেশবদ্ধুকে যারপরনাই মুগ্ধ করেছিল । 'আবার 
এই পুর্থীশচন্দ্রই দেশবন্ুর মুত্ুার অবাবতিত পরে তার সম্পর্কে 
ইংরেজীতে যে জীবনচরিতখানি রচনা? করেছিলেন, আজ পর্যস্ত 

সেটিই দেশবন্ধুর শ্রেষ্ঠ জীবনচরিত বলে স্বীকৃত, অস্তুত এই লেখকের 
মতে। 

তথাপি একখানি নিজ্য পত্রিকার প্রয়োজন বোধ করলেন 

ক7/26ি 07017767668 07 0. 18. 4988 : 2880 



ঘেশবন্ধু ৪১ 

দেশবন্ধু এবং বহু চেষ্টার পর নির্বাচনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে 
€ ২৩শে অক্টোবর, ১৯২৩) যিনি তার নিজন্ব পত্রিক। 07220 

প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই কিছুকাল এর প্রধান সম্পাদক 
ছিলেন এবং সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্পকুমীর চক্রবর্তা। “ফরোয়ার্ড 

পারিশিং কোম্পানী লিমিটেড” নামে একটি যৌথ সংস্থা গঠিত হয়; 
এবং পরিচালকবর্গের মধ্যে ছিলেন মতিলাল নেহরু, শরৎচন্দ্র বনু, 

তুলসীচরণ গোস্বামী ও প্রভূদরাল হিনম্মতসিঙ্কা। বাংলা তথ। 

ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার ইতিহাসে দেশবন্ধুর ফরোয়ার্ড কাগজ 

সেদিন নিভর্গক ও ীনরপেক্ষ সংবাদ পরিঃবশন করে ৬ সেইসঙ্গে 

সরকারী নীতির কঠিন সমালোচনা করে যে আলোড়ন স্থষ্টি করেছিল 

তা আজ পর্যস্ত অবিস্মরণীয় হয়ে আছে । ভার আহ্বানে কলকাতার 

অনেক খ্যাতিমান ও কুতবিদ্ভ সাংবাদিক তাদের আর্থিক ক্ষতি 

স্বীকার করেও এই পত্রিকায় যোগদান করেছিলেন । এদের মধ্যে 

অমৃতবাজার পত্রিকার কিশোবীমোহন ঘোষ, মুণালকান্তি বস্থুর নাম 

বিযশষভানেই উল্লেখ্য । স্থভীষচন্দ্র “ এই দৈনিক গৃত্রিকীর সম্পাদকীয় 

নিবন্ধ লেখার ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ধাঁদের 

অর্থসাহায্যে দেশবন্ধুর এই প্রয়াস সেদিন সার্থক হতে পেরেছিল 

তদের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষতভাবেই স্মত্তব্য । তারা হলেন 

ভুলসীচরণ গোম্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ ও নাড়াজোলের দেবেন্দ্রলাল 

খান। সেদিন এরা যদি দেশবন্ধুকে সহায়ত) ন1] করতেন, তাহলে 

“ফরোয়াড? কাগজ তিনি প্রকাশ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। 

সত্যের খাতিরে এই প্রসঙ্গে আরো একটি অপ্রীতিকর বিষয়ের 
উল্লেখ করতে হয়। শ্যামস্থন্দর যখন তাঁর “সার্ভে” পত্রিকা 

দেশবন্ধুর হাতে তুলে দিতে সম্মত ভালেন না তখন তিনি তাঁর প্রতি 
যেন কতকটা আক্রোশ বশতঃ মনোমোহন ভটটচার্য প্রমুখ “সাভে্টা 

পত্রিকার অনেক কর্মীকে তাঙিয়ে নিয়ে যান। 

দেশবন্ধুর ফরোয়ার্ড পত্রিক! প্রসঙ্গে স্ভাষচন্দ্র লিখেছেন £ পৃঃ 
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একথা সত্য যে, সরকারী দপ্তরের গোপন তথ্য আবিষ্কার 

ও ত। প্রকাশ করার রেওয়াজট! “ফরোয়ার্ড? পত্রিকা থেকেই শুরু হয় 

এবং এই জাতীয় বহু সরকারী তথ্য প্রকাশ করে পত্রিকাখানি 

যুগপৎ অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠা ও পাঠক সমাজে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের স্ম্ট 
করেছিল। এর ফলে একদিকে দলের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে 

থাকে, অন্থদিকে পত্রিকারও চাহিদা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়টি যদিও 

দেশবন্ধুর স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেটি রচনা করেছিলেন 
প্রখ্যাত অধ্যাপক ও স্ুলেখক আনন্দময় ধাড়া। ইনি পূর্বে 'সাভেন্টি 
পত্রিকার কিছুকাল সম্পাদক ছিজেন। “ফরোয়ার্ডের সে 

বিখ্যাত সম্পাদকীয়টির নাম ছিল "০ 2762175 15 0০০ 

10921) | দেবগ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, “শ্যামনুন্দরের “সার্ভেপ্ট 

ী 7৫ চিকন 197%0016 : 13086 
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আর দেশবন্ধুর “ফরোয়ার্ড __এই পত্রিক৷ ছুখানি সেদিন পরস্পরের 
প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ হয়ে দীড়িয়েছিল।” গুবে দেশের হাওয়া তখন 

দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলের দিকে, তাই নো-চেঞ্জার দলের মুখপত্র 
হিসাবে 'সার্ভেন্টের প্রভাব ও প্রচারসংখ্যা ছুই-ই “ফরোয়ার্ড 
পত্রিক। প্রকা্তি হওয়ার পর থেকে হাস পেতে থাকে । 

নির্বাচন আসন্ন । 

বাংলায় স্বরাজ্যদলকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর স্থাপন করবার জন্য 
দেশবন্ধু যাদের সাহায্য একান্ত আবশ্যক মনে করেছিলেন তাদের 

মধ্যে যতীন্দ্রমোহন ছিলেন অন্ততম । অসহযোগ আন্দোলন আরম্ত 

হওয়ার পর দীর্ঘ দেড় বৎসরকাল তিনি প্র্যাকটিস্ নন্ধ রেখেছিলেন 

এবং নিধাচনের কিছুকাল পূর্বে আবার ব্যবসায়ে যোগদান 
করেছিলেন । এজন্য কংগ্রেসীদের কাছ থেকে অনেক বিদ্রুপ ও 

নিন্দা শুনতে হয়েছিল তাঁকে । এইলময়ে দেশবন্ধু বলেছিলেন, 
'ঘতীনের মতো! কম আর একটি জুটবে কিনা সন্দেহ। তাকে 

যে আবার প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে-এটা দেশেরই ছূর্ভাগ্য | 

সকলের নিন্দা ও বিদ্ধপ নীরবে সহ্য করে যতীন্দ্রমোহন যখন 

চট্টগ্রামে নিভৃত জীবন যাপন করছিলেন, তখন আবার একদিন 
আহ্বান এলো! দেশবন্ধুর কাছ থেকে । হিনি আবার তাকে 
সহকর্মী হিসাবে পেতে চান। যতীন্দ্রমোহন সে আহ্বানে সাড়া 

দিলেন। তিনি বঙ্গীয় স্বরাজপার্টির সম্পাদক পদে নিযুক্ত হলেন 
আর সেই সঙ্গে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংখেস কমিটিতে 

সহকারী সভাপতির পদও লাভ করলেন । এর পরেই শুর হয় 

কাউন্সিলের নির্বাচন-সংগ্রাম । এই সংগ্রামে তার প্রধান সহকর্মী 

ছিলেন যতীন্দ্রমোহন । 

এইবার সত্য মনোনয়নের পাল! । 



৪৪ দেশবদ্ধু 

স্বরাজ পার্টির পক্ষ থেকে ৫৭ জন হিন্দু ও মুসলমান আইনসভার 
সভ্যপদের জন্য মনোনীত হলেন। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে 

দেশবদ্ধু বলেছিলেন, 'জীবনে কখনে। অকৃতকার্য হই নি। এবারও 

হব না। আহার নেই, নিদ্রা নেই, কোন কাজেই শৈথিল্য নেই । 

প্রতিদিন দশ-বারে৷ ঘণ্টা নানা সভায় বক্তৃতা করে তার উদ্দেশ্য ও 

সাধন সকলের কাছে বোঝাতেন দেশবন্ধু। শুধু কলকাতায় নয়, 

বাংলার প্রত্যেক জেলায় গিয়ে স্বরাজাদলের প্রার্থীদের অস্থৃকূলে 
তিনি বক্তৃতা করেছেন। লেখক এইরকম একটি ঘটনার প্রতাক্ষদর্শী 
ছিলেন | সেটি এখানে বিবৃত করি । নদীয়া জেল। থেকে স্বরাজ্যদলের 
প্রার্থী হিসাবে দাড়িয়েছিলেন দেশবন্ধুর প্রিয়তম সহকর্মী এবং 
লেখকের শ্রদ্ধাতাজন বন্ধু হেমস্তদা_অধ্যাপক হেমস্তকুমার 

সরকার । তার বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের উকিল ইন্দুতভূষণ 
ভাছুড়ী। কুষ্ণনগরে নিবাচণী সফর সমাপ্ত করে একদিন অপরাহে 

দেশবন্ধু গঙ্গা! পার হয়ে সদলে এলেন নবদীপে। লেখক তখন 

নবছীপ হিন্দু স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। আমরা কয়েকজন ছাত্র 

রানীরঘাটে উপস্থিত ছিলাশ। বেল! তখন চারট। হবে। ঘাটে 

এসে নৌকা থামল । নৌকা থেকে নামলেন দেশবন্ধু, সঙ্গে 
হেমন্তকুমার ও ওউপন্াসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । আারেকখানি 

নৌকা থে” নামলেন ইন্দুভূষণ ভাছুড়ী। দেশবন্ধুকে সেই প্রথম 
দেখলাম । দীর্ঘ উন্নত দেহ, গায়ে একটা খদারের কোট, তাতে 

সব বোতাম ছিল না। পরনে খদ্ধরের মোট ধুতি, পায়ে 

বি্যাসাগরী চটি । মুখে ক্লাস্তির ভাব। সভা হবে বড় আখড়ায়। 

গঙ্গার ঘাট পেকে পায়ে হেঁটে ভিনি প্রথমে এলেন মহাপ্রড়র 

মন্দিরে । ভক্তিভরে সেখানে মহাপ্রভুর বিগ্রহ দর্শন করে প্রণাম 

করলেন। পুজারী তার হাতে দিলেন মহাপ্রভুর চরণস্পুষ্ট নির্মাল্য। 
সবিস্ময়ে দেখলাম দেশবন্ধু সেই নির্মাল্য তার মস্তকে ধারণ করলেন। 

মহাপ্রভুর পুজা! ও ভোগের জন্য হেমস্তকুমীরকে পুজারীর হাতে দশটি 
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টাকা দিতে বললেন । বললেন, 'আজ্জ আমি ফকির, আমার এই 

সামান্য পূজা মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করবেন যে দেখল, যে 
শুনল সেই-ই মুগ্ধ হলো। মুগ্ধ হলেন নবছ্ীপের বৈষবসমাজ তার 

এই ভক্তি বিনস্র মুতি দেখে । 

মহাপ্রভুর মন্দির থেকে তিনি এলেন বড আখড়ায়। স্থানটি 

তখন লোকে লোকারণ্য। শ্রোতারা বসেছেন সত্রঞ্জির উপরে । 

বক্তাদের জণ্ত টেবিল-চেঘারের ব্যবস্থা ছিল। শরৎচন্দ্র বক্তাদের 

সামনে শ্রোতাদের ম:ধাই বমলেন। লেখক ভার পাশেই 

বসেছিলেন । আরম হয় সভার কার্য। প্রথমে বক্তৃতা করলেন 

ইন্দ্রভূষণ ভাছুড়ী। তিনি রিফর্মের সমর্থক ও সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য । 

তিনি বলেছিলেন যে, “ধীর! বলেন এই শাসন-সংস্কার ভূয়া, এ কিছু 

নয় এবং মন্ত্রীরা ব্রাউন ব্যুরোক্রাট মাত্র, তারা ঠিক কথ বলেন ন|। 

এর ভিতর দিয়েই আমরা দেশের অনেক ভাল কাজ করতে পারি। 

ংলায় একটা কথা আছে, নেই মামার চেয়ে কীনা মামা ভাল। 

আমিও বলি, একেবারে কিছু না পাওয়ার চেয়ে যতট। এখন পাওয়া 

গেছে ভাই-ই দেশের পক্ষে ভাল ।' তার বক্তৃতা শেষ হলে উঠলেন 

দেশবন্ধু। খুব সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেছিলেন তিনি । গান্ধী দেশবন্ধুকে 

যুক্তির অবতার বলে অভিহিত করেছেন। সেদিন তার বক্তৃতার মধো 

সেই জিনিসটা! প্রত্যক্ষ করেছিলাম। প্রতিপক্ষের উত্তরে দেশবন্ধ 

বলেছিলেন £ 

'আমার প্রিয় বন্ধু আপনাদের বলেছেন, নেই মামার চেয়ে কানা মামা 

ভাল। কথাটা শুনতে ভাল, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি সেই কানা মামা 

লম্পট হয়, তবুও কি তাকে আপনার! ভাল বলবেন? এই শাসন-সংস্কার 

আমাদের কিছুই দেয় নি__কাউন্সিলে গিয়ে আমি এর স্বরূপটা উদ্ঘাটন করতে 

চাই। কংগ্রেস কেন এই নতুন শাসন-সংস্কার প্রত্যাখ্যান করেছে? খধি 

বঙ্ধিমের কমলাকাস্তের দগ্তরে শিবু তেলির গল্পট! একবার স্মরণ করুন__ ঘর? 

করুন সেই ঈর্নকাঁয় কুকুরটার কথা। সে করুণ চোখে ও প্ারথনাপূ্ দৃষ্টিতে 
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তার মনিবের আহারের থাঁলার দিকে তাকিয়ে আছে । মনিব তার পাতের 

মাছের কাটাখানি উত্তমরূপে চুষে তার মুখের সামনে ফেলে দেয়, কিন্তু তাতে 
কুকুরের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। এই রিফর্মটাও ঠিক তাই-_-কাটা-চোষা মাছ । 

আমাদের জাতীয় দাবী পূর্ণ হয় এমন কিছু এর মধ্যে নেই। যদি বুঝতাম 

আছে, তাহলে অমৃতসর কংগ্রেসে আমিই সকলের আগে এটা গ্রহণ করতাম 
ও আপনাদের গ্রহণ করতে বলতাম ।' 

বল! বাহুল্য, এই নিধাচনে নদীয়া! জেল! থেকে স্বরাজ্যদল প্রার্থী 

হেমস্তকুমার সরকারই তার প্রতিছন্দীকে বিপুল তোটাধিক্যে 
পরাজিত করে আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন । এখানে উল্লেখ্য 

যে, এই সময়ে প্রায় নিবাচনী সভায় দেশবন্ধু তার বক্তৃতার শেষে 

এই কথাটি বিশেষ জোর দিয়ে বলতেন £ “06 [২600005 ৪16 

[672 01090151011)6. 71019617621) 1100115, 1 এ) 6০0 

50005600610, 2100 ০০. 0০10. পরবত্রাকালে আইন- 

সভায় প্রবেশ করে বিরোধীদলের নেতা হিসাবে তিনি 

তাই-ই করেছিলেন_রিফর্মের অস্তঃসারশূন্ততা উদঘাটন করে 
দ্বৈতশাসনকে অচল করে দিয়েছিলেন। সে কাহিনী যথাস্থানে 
বলব। 

দেশবদ্ধুর শক্তি ও সাহস যে কতদূর ছিল তা বোঝা গিয়েছিল 
এই নির্বাচনের সময়ে । যখন তিনি নির্বাচন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, 
“তখন তার নিজের মানসিক বলই ছিল একমাত্র ভরসা ব্যাঙ্কে 
সম্বল মাত্র হুইশত টাক1।” কিন্তু বাধা-বিপত্তিতে দমবার মানুষ 

ছিলেন না তিনি। গয়া কংগ্রেসেই তিনি বিরোধীদের মুখের 
উপরে বলে এসেছিলেন-_'এক বছরের মধ্যেই আমি সমস্ত দেশকে 
আমার মতান্ুবর্তী করে তুলব আর যদিও লোকে মহাত্ম! গান্ধীর 
নামে জয়ধ্বনি করবে, কিন্তু তারা £0110৬ করবে সি. আর. দাশকে । 

পরবর্তা ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, এ তার বৃথা আক্ষালন 
ছিল না। “পুরাতন খণের উপর নিজের নামে আরে! চল্লিশ 
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হাজার টাকা খণ করলেন ভূ-কৈলাশের রাজার কাছ থেকে 

তার বসতবাড়ি বন্ধক রেখে) সেই টাক দিয়ে তিনি ্বরাজ্য- 

দলের নির্বাচন-দ্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সমস্ত দেশ তখন 
গান্ধীর মন্ত্রে দীক্ষিত গান্ধীর অঙ্গুলি হেলনে সমস্ত দেশ উঠছে 
বসছে। সেই গান্ধী স্বয়ং কাউন্সিল-প্রবেশের বিপক্ষে । এই 

ছুই নেতার উপর তখন সার! ভারতের দৃষ্টি নিবন্ধ হয়েছে বললেই 
হয়। লোকে দেশবন্ধুকে উপহাস করে, বন্ধুগণ প্রতিনিবৃত্ত 

হতে উপদেশ দেয়, কিন্তু এক। দেশবন্ধু লব্যসাঁচীর মতো অমিত- 
বিক্রমে তার ম্বরাজ-রথ এগিয়ে নিয়ে চললেন। সমস্ত বাধা- 

কুঞ্জর যেন তৃণলম ভেসে গিয়েছিল লেদিন। 

নিবাচনকে জয়যুক্ত করবার জন্য “ফরোয়ার্ড পত্রিকায় বিশেষ 

বন্ধনীর মধ্যে দেশবন্ধুর স্বাক্ষরে প্রকাশিত এই নির্বাচনী আবেদনটি 

সেদিন সমস্ত তোটদাতার মর্মস্পর্শকরেছিল । এটি তারই রচনাছিল £ 

115 22754157009 নু ডি0ো5 

[01101690 10000%1010% 19 ৪, 61090] 01 [195 01011001660 10091 ০01 

6159 10901016 19 & 1)0110108] 1906. 17008 901786160610178] 0 ০0111701690 

00199001905 :1৪ 9. ৪9:%119 10016861010 01 6109 1187 01107061500, 17 

[0019 62990010019 1000081869106 ৬161) 618 10091106170109 01 101'98.0- 

01805 10 817 81180801011. 10119 ৪586910 00086 192 90090. 79 18 

6109 10290810991] 1088 01 0179 9%87:82159 28:৮5% 16101) 6106 00106658. 

[ 610991019 8101)99] 60 ০০ 60 65:81:0199 90 19/0010159 2161)6]5, 

_-0০, 2২. 1083 

স্বাধীন ভারতে আমর! কিন্তু আজে সেই দেশীয় আমলাতন্ত্রের 
ভরণপোষণ করে চলেছি। এই নির্বাচনী আবেদনের মধ্যেও 

দেশবন্ধুর রাজনৈতিক দুরদণিতা! দেখা যায়। 
নির্বাচনের কলাফলই প্রমাণ করে দিল যে, তিনি কতদূর 

আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন, ভার শক্তি ও প্রভাবের মূল্য কত বেশি। 
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সাতান্নজন প্রার্থার মধ্যে চল্লিশজন জয়লাভ করলেন। সবন্ত্ 

ত্বরাজ্যদলের জয় বিঘোধিত হয়। এই বিজয়-গৌরব তার ললাটে 
একে দিল জয়ের নতুন তিলক | বিজয়-গৌরবলাভ করলেন বটে, 

কিন্তু এই অক্লান্ত সংগ্রামে তার স্বাস্থ্য যে কতখানি ভেঙে গিয়েছিল, 

সেদিন তার সন্ধান কেউ রাখে নি। তখন কে জানত যে, দেশবন্ধুর 

দেহের রন্ত্রে রন্্রে ব্যাধির মূল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। 
ছ'বছরে নিজ তহবিল থেক্ষে ও খণ করে বাট হাজার টাক খরচ 

করে, অর্থ, শক্তি ও স্বাস্থ্যবিনিময়ে মডারেটদের বিতাড়িত করে 

তিনি জয়লাভ করলেন বটে, কিন্তু তিনি একেবারে কপর্দকশুন্য 

হলেন। বুরোক্রেসির ভিত্তি শিথিল হলো বটে, কিন্তু তার 

জীবনীশরক্তি আরো নিস্তেজ হয়ে আঙতে থাকে । 

দ্েশবন্ধূর নির্বাচনা-যুদ্ধের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল রাষ্টরগুরু 
সুরেন্্রনাথের পরাজয় । বারাকপুর কেন্দ্র থেকে তিনি নির্বাচন- 

প্রার্থী হয়েছিলেন; স্বপাজাযদলের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে দেশবন্ধূ 

দাড় করালেন যুবক ডাক্তীর বিধানচন্দ্র রায়কে । এই প্রতিদ্বন্দিতা 
প্রকৃতপক্ষে স্থরেন্ত্রনাথ ও বিধাণ্চন্টের মধ্যে ছিল না, এ ছিলি 

সুরেন্্রনাথ ও দেশবন্ধূর মধ্যে_আমলাতন্ত্র ও কংগ্রেসের মধ্যে । 

সেদিন বারাকপুর কেন্দ্রের এই নির্বাচনের উপর সমগ্র ভারতের 

দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। এত বড় ও এমন উত্তেজনাপূর্ণ নির্বাচনী 
সংগ্রাম এদেশে আর কখনো দেখা যায় নি। এখানে উল্লেখ কর! 
যেতে পারে যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে যদিও তিনি তাঁর পূর্ব জনপ্রিয়ত। 
হারিয়েছিলেন, তথাপি মন্ত্রী হিসাবে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল 
আইন রচনা করে ও স্বয়ং ত৷ প্রবর্তন করে স্ুরেন্দ্রনাথ দেশবাসি- 

গণের শ্রদ্ধা অনেকখানি ফিরে পেয়েছিলেন । এইটাই ছিল 
দেশবাসীকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ দান, কারণ পৌরপভার যথার্থ স্বরাজের 
পথ তিনিই এই নতুন আইন প্রবর্তন করে প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন 

যার ফলভোগ করেছিলেন ন্বরাজ্য-দলপতি দেশবন্ধ, ৷ 
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আরো! একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য । যে-সব নির্বাচন-প্রার্থী 
ংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টির সহায়ত। লাত করে নির্ধাচন-যুদ্ধে জয়লাভ 

করেছিলেন তাঁদের সকলেই যে স্বরাঁজী বা কংগ্রেপী ছিলেন, 
তানয়। কাউন্সিলে কংগ্রেসদলের সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন, 
এই শর্তেই স্বরাজ্যদল তথ] কংগ্রেসের সহায়তা তর পেয়েছিলেন । 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখনো। পর্ধস্ত কোন দলের সঙ্গেই সংযুক্ত ছিলেন 
না, একজন ন্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসাবেই তিনি নির্বাচন-দ্বন্ৰে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন । এই নিবাচনে বিশ্ববিভ্ভালয় (0910060 [010161510 
09705010821০5) কেন্দ্র থেকে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক প্রার্থী দাড়িয়ে" 

ছিলেন-_-একেবারে পাঁচজন । এই পাঁচজনের নাম £ স্যার নীলরতন 
সরকার, বাগেরহাটের প্রবীণ শিক্ষক প্রসন্নকুমার রায় রিপন 

কলেজের তরুণ অধ্যাপক দেব্প্রসাদ ঘোব, রায়বাহাদ্বর যোগেন্দ্রচন্্ 

ঘোষ আর আলিপুরের খ্যাতনামা ফৌজদারী উকিল বিজয়কৃণ 
বন্ু। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন স্বরাজ্যদলের মনোনীত প্রার্থী। 

বল। বাহুল্য, এই কেন্দ্রের নির্বাচনে বিজয় বস্ুই জয়ী হয়েছিলেন । 

তেমনি স্বরাজ্যদলের প্রার্থী সাঁতকড়িপতি রায়ের কাছে দেশবন্কুর 

নিকটতম আত্মীয় ও বাংলার তদানীন্তন এ্যাডভোকেট-জেনারেল 

এস. আর. দাশের পরাজয়ও খুব চমকপ্রদ ছিল। গান্ধীর প্রভাবের 

বিরুদ্ধে এত বড় একট! শক্তিশালী দল গঠন করে দেশবন্ধ, যেমন 
শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনি স্বরাজ্যদলের প্রথম নিবাচনের 

সাফল্যের মধ্যে তিনি তার রাজনৈতিক প্রতিভা ও নেতৃত্বের 
পরিচয়ও রাখতে পেরেছিলেন । সেই সময় বন পত্র-পত্রিকায় 
তার এই সাফল্য লাভকে একটি গৌরবোজ্জ্বল জয়লাভ বা 15159] 
৬100: বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। 

বরাজাদলের নির্বাচনী কৃতিত্ব সম্পর্কে একজন এঁতিহাসিক 
লিখেছেন £ [106 9৬81:911565 জা০০ 21206506০02 038)0110 

01 96805 11) 61) 061205] 010%215055) 10100020036 910816 
ঘা হা... ধু 
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18106507021 15 70301069] :2100. 2০001160 001751021:9015 

50:61)56) 11) [301001028% 21)0 [112 [0121050 17105117065. 

17611500955 11) 17120155) 6106 09171819, 2170 11791: 2170 

(011559 ৮3 1958 56069070181. বিহারে মাত্র দশজন স্বরাজী- 

প্রার্থী নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন। মধ্যপ্রদেশের আইনসভায় 

স্বরাজ্যদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফল মন্ত্রীসভা গঠন করাই সম্ভব 
হয়নি। এই নির্বাচনের ফলাফলই যে সেদিন স্বরাজ্য-দলপতি 
দেশবন্ধুকে সর্ভারতীয় নেতৃত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। 

এইবার বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পালা । 
লর্ড লিটন মন্ত্রিত্ব গঠনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে 

দেশবন্ধকেই আহ্বান করলেন। না| করে উপায় ছিল না। অবশ্ব 
ম্তিত্ব গঠন মানে কেবলমাত্র হস্তাস্তরিত বিভাগগুলির শাসনভার 

গ্রহণ, তদতিরিক্ত কিছু নয় নতুন শীসনসংস্কারে এর বেশি 

দেওয়ারও ছিল ন1। এই সময়ে দেশবন্ধ, একটি সুন্দর কথ। বলেছিলেন 

__ "[71781১05-এর উপর কোন ০০0০] না থাকলে মন্ত্রিত আত্ম- 

প্রতাঁরণ। মাত্র লাট লিটনের এই প্রস্তাব বিবেচনা! করে দেখার 

জন) দেশবন্ধ, কিছুদিন সময় নিলেন। তারপর নিজের দলের সঙ্গে 
পরামর্শ করে ১০৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ তারিখে তিনি গভর্ণরকে 

একখানি পত্র লিখে জানালেন £ 4 165£166 1 ০82101701 01706109106 

076 165001511011165 16658101175 005 7101210561760 

[06091000175 

ইহাই প্রত্যাশিত ছিল। | 
এই প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে হ্বরাজ্যদলের ইতিহাসে আরম্ভ 

*77796 760509189০0) 1109 11017 : 3, 90081 
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হয় একটি নতুন অধ্যায়। এইবার তিনি সব্যসাচীর মতো সবাহিনী 
প্রবেশ করলেন আইনসভায় এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিপক্ষ 
দলকে পধু'দস্ত করে, দিনের পর দিন ট্রেজারীবেঞ্চ থেকে উত্থাপিত 

প্রত্যেকটি বিল__এমন কি, মন্ত্রীদের চৌষট্রি হাজার টাকার , বেতনের 
বিল পরধস্ত-_নীকচ করে যে কাগুকারখান। বাধিয়ে দিলেন, ব্রিটিশ 

রাজশক্তি সে-সব প্রত্যক্ষ করে হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। মন্ত্রীরা 

গদিচ্যুত হয়েছেন বার বার, তিনি শাসন-সংক্কারের অসারতা প্রমাণ 

করে দিয়ে দ্বৈতশাসন অচল করে দিয়েছেন, ইতিহাসের পাঠক- 

মাত্রেই সেসব বিষয় অবগত আছেন। বিরোধী দলের নেতা 

হিসাবে আইনসভায় দেশবন্ধর বিস্ময়কর সংগ্রামের কথা পরবর্ত 

অধ্যায়ে কিছু উল্লেখ করব । এখানে প্রসঙ্গত: আর একটি বিষয়ের 

উল্লেখ প্রয়োজন । 

বাংলাদেশে নিবাচন শেষ হয়ে গেলে দেখা গেল যে, নিবাচিত 

সভ্যগণের মধ্যে নানারূপ দলগঠন ও মীমাংসার আলোচনা হাতে 

থাকে । এই সময়ে ন্যাশনাল পার্টি নামে একটি দলের স্থৃষ্টি 

হয়েছিল। এই দল কংগ্রেস বাস্বরাজ্য পার্টির সঙ্গে সম্পফিত ছিল 

না।* অথচ নরমপন্থীদের সঙ্গেও এদের সংশ্রব ছিল না। এই দলে 

মাত্র দশ কি এগারে। জন সভ্য ছিলেন। দেশবন্ধ'র সঙ্গে মীমাংসার 

ফলে এ'রা কংগ্রেন পার্টির সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করতে সম্মত 

হলেন। এঁদের মধ্যে মিলিত হওয়ার ফলে আইনসভায় কংগ্রেস 

দলের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কাউন্সিলে আরো তিনটি দল ছিল। 
মডারেট বা নরমপন্থী, মুদলমান দল ও সরকারের মনোনীত দল 

দেশবন্ধ. কখনো! ভরসা করেন নি, মডারেট বা মনোনীত সদস্যগণ 

তার দলের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। তাই তার শেষ ভরস! 

ছিল মুসলমান দলের উপর। এঁদের হস্তগত করতে পারলে 

আইনসভায় কংগ্রেস দলের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকবে। 
দেশবন্ধ, এইবার সেই চেষ্টা! করতে লাগলেন । তাঁর সেই প্রয়াসের 
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পরিণতি হিন্দু-মুসলমান চুক্তি (7710)00-55110) 720 )। 

ভারতের রাজনীতিতে এই প্যান্টের স্থট্ি বহুবিধ অনর্থের স্থৃট 
করেছে। 

আজ এ কথা বল! যেতে পারে যে, যদিও দেশবন্ধ, তার 

রাজনৈতিক জীবনের স্থচনাকাল থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন 

যে হিন্দু ও মুসলমান এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্য ও সম্প্রীতি 
ভিন্ন ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়, তথাপি তার “বেঙ্গল 
প্যাক্ট' ইতিহাসে বিচারে আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। ১৯০৯ 
সালের মিন্টো-মলি শাসন-সংস্কার প্রবতিত হওয়ার পর যখন 
পৃথক নিবাচন ব্যবস্থা হয় তখন থেকেই ভারতে হিন্দু-মুসলমানের 

মধ্যে বিভেদের বীজট। বপন করা হয়। এই সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেদ 

অনেকদিন থেকেই সচেতন ছিল। ১৯১৬ সালে লক্ষৌ কংগ্রেছেন 
পর কংগ্রেস-লীগ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী পাঞ্জাব 
আই* সভার কংগ্রেল মুসলমানদিগকে শতকরা ৫১টি আন 
দিতে সম্মত হয়| ১৯২৩ সালের কলকাতা মিউনিসিপাল আইনে 
কয়েক বছরের জন্ত মুসলমানদিগের বিশেষ স্থযোগ দেবার 

ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেশবন্ধূর হিন্দু-মুললম'ন 
চুক্ধির স্থষ্টি। তার এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল উতয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে স্থায়ী সম্প্রীতি জাগ্রত করা এবং তার ভিত্তিতে সংযুক্ত দাবা 
ও সম্মিলিত আন্দোলন দ্বার স্বাধীনতা অর্জন। 

কিস্তু উত্ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদন কদতে 

গিয়ে তিনি একদিকে যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন 
হলেন, অন্যদিকে তেমনি মুসলমান সম্প্রদায়েরও পুর্ণ সহানুভূতি 
লাভ করতে পারেন নি। তবে এই চুক্তির ফলে তিনি মন্ত্র 
ধ্বংসে সমর্থ হয়েছিলেন । তার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু- 

মুসলমান চুক্তি উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। 
দেশবন্ধু সম্পাদিত হিন্দু-মুসলমান চুক্তি এই রকম ছিল: 
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১| ব্যবস্থাপক সভায় গ্রাতিনিধি নির্বাচন লোকসংখ্য। হিসাবে 
হবে। কিছুকাল পর্বস্ত পৃথক নির্বাচন চলবে। ২। জিল৷ 
বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড ইত্যাদিতে যেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সেখানে শতকরা ৬০ জন মুসলমান নির্বাচিত হবে। হিন্দুর সংখ্য। 
বেশি হলে হিন্দুই নির্বাচিত হবে। ৩। বাংলার মুদলমানগণ 
শতকর1 ৫৫টি সরকারী চাঁকরি পাবে। (এই ৫৫ পরে ৫২তে 
পরিণত হয়, কারণ দেখা যায় যে বাংলার সমগ্র লোকসংখ্যার 

মধ্যে হিন্দু শতকরা ৪৮, মুসলমান ৫২।) ৪1 আইনের দ্বার! 
ধর্মসংক্রাস্ত কোন বিষয়, (যেমন ঈদের মময় গে! কোরবানি ) বন্ধ 

হব । যে জন্প্রদায়ের ধর্মে হস্তক্ষেপ হওয়ার কথা, তাদের 

শতকর। অন্ত ৭৫ জন লোক যদি মত দেয়, তবেই হতে পারবে । 

নামাজ পড়বার সময় মসজিদের সম্মুখে হিন্দুদের কোন শোভা- 
যাত্রায় বাজনা বাজান ব1 সঙ্গাত হতে পারবে ন1। 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি দ্বার! এই প্যান্ট (076 76788] 7৪০0) 
পান করিয়ে নিয়ে দেশবন্ধ, সেটা কোকনদ কংগ্রেসে উপস্থিত করেন। 

এই চুক্তি সম্পর্কে দেশবন্ধ,র এক জীবনীকার লিখেছেন £ [9৩ 
৪806 25 00100091৮60 11) 072 10256 01 5011105 006 2 0৫- 

০৪106 6০ 11010150501 00911010891 0017009৮605, 00101071891 

580010185 0003125 00৩ 17110005 ড111260. [53110317011 1099 

8100 5810. 0360 10 1300 50102700750 00.91061)5  0? 005 

[7010005, [ডট [0০ 00016 10190017706 010101910 200097 0106 

71005 17610 01726 10251002001)0 1093 চ80. £0192 6০0 ছি 

10) (11105 60 চ910 000. 00109001009 0 006 17151105+ 

06 008190011৬৮ 051170) 100%০৮০1, 1)81160. 0015 0806 ৪3 

৪ 0108162] 0৫ 0061: 17121205 ৪50. 9107056 0ড61071610 [9517- 

8810010 1085 চ6০81070 (11617 01019115175 12206] 
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০ দেশবন্ধু 

এই মন্তব্য ঘিনি করেছেন তিনি দেশবন্ধ,র অস্তরজস্থানীয়দের 
মধ্যে একজন ছিলেন। তাই অন্ুরাগীর দৃষ্টি দিয়ে তিনি যা 
বলেছেন, ইতিহাসে তার সমর্থন মেলে না। দেশবন্ধ, কোনদিনই 
মুমলিম সমাজের অবিসংবাদী নেতারূপে স্বীকৃত হন নি, যদিও 

আক্রাম খান প্রমুখ কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলিম তার নেতৃত্বের 

প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন । 

এই বেঙ্গল প্যান্টের ফলে সেদিন বিতর্কের ঝড় উঠেছিল ঠিকই 

এবং হিন্দু-সমাজের একশ্রেণীর মধ্যে প্রবল ক্ষোভও দেখা দিয়েছিল, 
তবে এই চুক্তির ফলে বাংলার হিন্দুর স্বার্থ যে অনেকখানি 
বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং মূলত রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধির 
জন্য তিনি যে এই রকম একটি চুক্তি সম্পাদিত করেছিলেন অথবা 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন, ইতিহাসেই তার অজশ্র সাক্ষ্য 

বহন করে। 

ডিসেম্বর, ১৯২০ । 

কোকনদে কংগ্রেসের ৩৮তম অধিবেশন বসল । সভাপতি 

_মৌলান। মহম্মদ আলি । সভাপতি তার সুদীর্ঘ ভাষণে ভারতের 

রাজনীতিতে মুসলমানদের স্থান ইতিহাসের দৃর্টিকোণ থেকে বিচার 
করেন । কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে দিল্লী কংগ্রসের সিদ্ধাস্ত এট 

অধিবেশনে চুড়ান্ততাবে সমধিত হয়। দেশবন্ধু জানতেন যে, হিন্ু- 
মুদলিম চুক্তি কার্ধকর করে তুলতে হলে কংগ্রেসের অর্থাৎ নিখিল 

ভারত কংগ্রেস কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন । কোকনদ 

কংগ্রেসে তিনি এই চুক্তি সম্পকিত তার প্রস্তাবটি তুলে ব্যর্থকাম 
হন। সর্বভারতীয় ভিদ্ধিতে হিন্দু-মুসলিম চুক্তির কথা নিখিল ভারত 

কংগ্রেস কমিটি চিন্তা করছে-_এই কারণ প্রদর্শন করে তার “বেঙ্গল 
প্যাক্ট সরাসরি অগ্রাহা করা হয় । 48210£81 78065130410 0৫ 

91)61৮691 821758] ৪06 51)0010 7৪ 2120. প্রকাশ্য 

সভায় যখন তার বিরোধীরা এই রকম আওয়াজ তোলেন তখন 



দেশবন্ধু ৫৫ 

দেশবন্ধু যেন ক্রোধে ফেটে পড়লেন। দৃপ্তকষ্ঠে তিনি ঘোষণ! 
করেন 
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দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে তার বহু বিখ্যাত বক্তৃতার মধ্যে 
এটি একটি । বক্তৃতা তো নয়, রীতিমতো! বিস্ফোরণ । বিদ্রোহী 
বাংলার এক প্রচণ্ড অভিব্যক্তি । তবে এ কথা ঠিক যে হিন্দু- 

মুসলমান প্রশ্মে যদিও অল্প-বিস্তর বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, কিন্ত 
মোটের উপর কোকনদ কংগ্রেসের আলাপ-আলোচনা এক 

সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশেই ঝৃনুষ্টিত হয়েছিল । বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক 
সমস্যার মিটমাটের জন্যই দেশবন্ধু এই হিন্দু-মুসলিম চুক্তি রচন। 
করেছিলেন এবং তিনি আশা করেছিলেন যে কংগ্রেস তা সমর্থন 

করবে। তার প্রস্তাবটি কোকনদ কংগ্রেসে এই কারণেই অগ্রাহ 

হয়েছিল যে, এর দ্বার। মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন কর! 

হয়েছে এবং ইহা! জাতীয়তার নীতিকে লঙ্ঘন করেছে। এখানে 

উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটির মীমাংসার জন্ত লাঁজপৎ 



৫৬ দেশবদ্ধু 

রায় ও ডাঃ আনসারি হ'জনে মিলে আর একটি অন্ভুরূপ চুক্তি রচন। 
করেছিলেন এবং এ চুক্তিটি বিবেচনার জন্য কোকনদ কংগ্রেস 
থেকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে প্রেরিত হয়। 

এখানে একটি প্রশ্ন আছে। এই জাতীয় চুক্তির প্রয়োজন 
হয়েছিল কেন এবং এর পরিণামই ব! কি হয়েছিল? সুভাষচন্দ্র 
এই প্রসঙ্গে লিখেছেন £ ৮0000956 78065 1730108660 0৪ 22 
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দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে এই সাম্প্রদায়িক সমস্ত সমাধানের জন্য ও 
হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে স্থায়ী সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য গান্বী-জওহর- 
লাল-স্ভাষচন্দ্র প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রয়াস করেন। কিন্তু 
তাদের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। সেই ব্যর্থতার পরিণাম ভারত-বিভাগ । 

কোকনদ কংগ্রেসের কাজ শেষ হয়ে গেলে সেখান থেকে 
দেশবন্ধু লাহোরে এলেন। এখানে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 

কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তার বক্তৃতার মধ্যে 
ভারতের বিভিন্ন শিল্পসংস্থা ও ফ্যাক্টরি আইন সম্পর্কে তীর সুস্পষ্ট 
অভিমত ব্যক্ত করেন। ১৯২৪ সালেও তিনি ট্রেড ইউনিয়ন 
গ্রেসের কলকাত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। 

ঈ।776 17101 961/0016 : 308৩ 



॥ চবিবশ ॥ 

দেশবন্ধু আইনসভায় প্রবেশ করলেন। 
কংগ্রেসের পরিষদীয় অধ্যায়ের সৃচন] এখান থেকেই। 

একজন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে এবং বিরোধীদলের 
নেতা হিসাবে আইনসভায় তাঁর আর এক মৃত্তি দেখ! গেল। 
সংগ্রামী মৃতি। নতুন শাসন-সংস্কার যে আসলে ভূয়া, প্রকৃত স্থায়ত্ব- 
শাসনের বিন্দুবিসর্গও যে এর দ্বারা ভারতবাসীকে দেওয়া হয় নি, 
সেটা প্রমাণ করবার জন্য সেদিন দেশবন্ধুর মতো! একটি প্রতিভার 
প্রয়োজন ছিল। তিনি চাণক্যের মতো যুগপৎ রাজনীতি ও 

কুটনীতিতে পারজম। এখানে প্রমঙ্গতঃ উল্লেখ কর! দরকার যে, 
কোকনদ বংগ্রেসের পঃ থেকেই ভারতের রাজনীতি স্বরাজাদলকে 
আশ্রয় করে আইনসভায় নতুন পদক্ষেপ করতে থাকে এবং 

জনসাধারণের মনে ভখন এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, কংগ্রেস- 
তরণীকে জনজীবনের বিশাল প্রবাহ্আতের ওপর দিয়ে চালিত 

করবার জন্য এখন একমাত্র কর্ণধার দেশবন্ধু। এই সময় থেকেই 
বেশ কিছুকাল পর্যস্ত জনসাধারণের মনোযোগ বিশেষতাবেই 
আকর্ষণ করে তার কার্কলাপ আইনসভার ভিতরে ও বাইরে 
সকল রাজনৈতিক দলের শ্রদ্ধার বিষয় হয়ে উঠেছিল। দেশবন্ধুর 
পার্লামেন্টারি গ্রতিভার এই তো বড় পরিচয়। 

এইভাবে প্রযোজ্জনীয় শক্তি সংগ্রহ করে তিনি সব্যপাচীতুল্য 

বিক্রম সহকারে ব্যুরোক্রেসির বিরুদ্ধে শুরু করেন তার 

অভিযান। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এমন দৃশ্য এর আগে 

আর কখনো আমর! প্রত্যক্ষ করিনি। যুক্তিতে অজেয়, 

তর্কে নিপুণ, বাখ্িতায় শ্রে্ঠ এবং কৌশলে অদ্িতীয় দেশবন্ধু 

যেদিন বিরোধীদলের নেতা হিসাবে প্রথম আইনসভায় প্রবেশ 



০০৫ দ্বেশবন্ধু 

করেন, সেদিন তার আর এক মূত্তি দেখা গিয়েছিল। জনসভার 

বন্ৃতা আর আইনসতার বক্তৃতা এক জিনিস নয়। এখানে 
প্রতিপক্ষকে পরুদস্ত করতে হলে, প্রতিটি বিষয়ে তাকে নাকাল 
করতে হলে সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হবে, তথ্যের উপর ভিত্তি 

করে আর তার যুক্তিকে ধূলিসাৎ করতে হবে, এমনভাবে যাতে 

প্রতিপদে সে বিব্রত বোধ করে। এই চমকপ্রদ দৃশ্ঠটেরই অবতারণ। 
সেদিন হয়েছিল বাংলার আইনসভায়। ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে 

মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর করার প্রস্তাব উঠল-_বিরোধীপক্ষের 'ভোটের 
তোপের মুখে সে প্রস্তাব কোথায় উড়ে গেল। বাজেটের প্রধান 

বিষয়গুলি যখন উত্থাপিত হলো, সেগুলিও পাস হলো না। মন্ত্রীদের 

নিয়োগ ও তাদের বেতন সম্পর্কিত প্রস্তাব একবার ১৯২৪ সালেও 

আর একবার ১৯২৫ সালে বিপুল ভোটাধিক্যে প্রত্যাখ্যাত হয়। 

১৯২৪ সালের জুন মাসে মন্ত্রীদের বেতনের দীবী মজুরি 

“মোশন? যখন প্রত্যাখ্যাত হলে! তখন গভর্ণর ব্যবস্থ।-পরিষদে আর 

একবার সুযোগ দিলেন মন্ত্রীদের নিয়োগ সম্পকিত সরকারী সিদ্ধান্ত 

পুনবিবেচনাব জন্য । এই প্রসঙ্গে তার এক জীবনীকার (যিনি 

এ সময়ে প্রতিদিন আইনসভায় উপস্থিত থেকে বিরোধী দলের 

নেতার কার্ষকলাপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন ) লিখেছেন £ 4010165- 
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পরিষদীয় নিয়মকান্থুনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পর আইনসভায় 
আলোচনার জন্য যখন আগষ্ট মাসে এই “মোশন”টি আবার নিয়ে 
আদা হয় তখন দেখ! গেল যে বিপুল ভোটাধিক্যে তা নাকচ হয়ে 
যায়। মোটকথা, কোন বিষয়েই তার শর-সন্ধান ব্যর্থ হতো না 
এবং প্রতিপক্ষকে নাকাল করার জন্য তার তৃণে কোনদিনই উপযুক্ত 
বাণের অভাব হয় নি। এএক আশ্চর্য গ্রতিভা। 

মার্চ মাস, ১৯২৫। 

ধ্বংস ও গঠন (05000061017 110. 50215806109 ) সম্পর্কে 

দেশবন্ধু আইনসভায় তার যে বিখ্যাত বক্তৃতাঁটি করেছিলেন তার 
কিছু অংশ এখানে উদ্ধত হলে! £ 

'আমরা কেন ধ্বংস করতে চাই? আমরা কিসের থেকে পরিত্রাণ পেতে 

চাই? যে শাসনব্যবস্থ। ছার আমাদের পুকান উপকার হয় না বা হতে পারে 

না, আমর! সেইটাই ধ্বংস করতে চাই ও তাঁর থেকেই পরিত্রাণ কামন! করি। 
আমরা এর ধ্বংস সাধন করতে চাই। কারণ আমর! এমন একটি ব্যবস্থা নির্মাণ 

করতে চাই য1 সার্ধকভাবে কার্ধকর হবে ও যাঁর দ্বারা জনসাধারণের অশেষ 

হিতসাধন হবে ।' 

দেশবন্ধু আইনসভায় যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন ইংলগ্তের 
শ্রমিক সরকার তার মধ্যে অরাজকতার (8179101)5 ) আভাষ 

পেয়েছিলেন ও ভারতের স্বরাজ্যদল যে একটি প্রচ্ছন্ন বিপ্লবীদল, 

এমন কথাঁও ইংলগ্ডের কোন কোন কাগজে তখন লেখ! হয়েছিল । 

আর আমাদের দেশে ধারা স্বরাজ্যদলের বিরোধী ছিলেন তাদের 

অনেকেই ( যেমন, স্যার তেজবাহাছুর সাপ্রু ; ইনি মডারেটপন্থীদের 

অগ্যতম ছিলেন ) আইনসভায় দেশবন্ধুর নীতিকে নিছক নাটকীয়তা 

ব' বাম্প-চালিত দেশপ্রেম (08010050 1 10০02010610) বলে 

পরিহাদ করেছিলেন। তিনি কিন্তু এসব আদৌ ভ্রক্ষেপ করতেন 
না। ভাঙনের গদাটি তিনি বেশ সবল হস্তেই ধারণ করেছিলেন। 

নতুন সংস্কার প্রবর্তনের পর তখন তিন বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। 



৬০ দেশবন্ধু 

এই তিন বছরের হিসাব-নিকাশ করে এই বক্তৃতার শেষভাগে তিনি 
কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছিলেন £ ৫0৪ 2০00 189 0০00] 
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0015 00৬67. £500 1006 17851076 006 0০0৮6, 900 1007 

0086 5০৭. 021) 00 170 £09০90. 17 00০ 0129676 01100105- 

20525. 10198. 51191076 10105118255 81009600101. 

তার যুক্তির ধরনই ছিল স্বতন্ত্র) মন্ত্রীদের দায়িত্ব দেওয়। হয়েছে, 
ক্ষমত৷ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের তো কিছু করবার নাই, কারণ 

তহবিলের ওপর তাদের কোন এক্তিয়ার নেই- সেটা সংরক্ষিত 

বিভাগের অধীনে । জাতি গঠনোপযোগী বিতাগের দায়িত্ব তাদের 
ওপর স্তস্ত হয়েছে সত্য, কিন্ত তাদের টাক] খরচের উপায় নেই। 

এ শাসন-সংস্কার কি ভূয়া নয় ?__এই ছিল দেশবন্ধুর যুক্তির ধারা। 
১৯২৫ সালের গোড়ার দিকের আর একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে 

করছি। 
দেশবদ্ধু তখন খুব অস্থুস্থ। রোগশয্যা থেকেই স্টেচারবাহ্িত 

অবস্থায় তিনি এলেন আইনসভার কক্ষে দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থাকে 
(৫5215) শেষ আঘাত হানবার জন্য । বন্ধুদের কাধে ভর 

দিয়ে ধীরে ধীরে তিনি নির্দিষ্ট সময়ে এসে প্রবেশ করলেন বিধান- 

কক্ষে। সেদিন এইভাবে তার উপস্থিতি কক্ষ মধ্যে যেন বিছাতের 

শিহরণ জাগিয়ে দিয়েছিল এবং ধার! দোছুল্যমান ছিলেন, সেইসব 
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সভ্য একযোগে তার দলে এসে যোগদান করলেন। কাউন্সিলের 
চেয়ারম্যান যখন ভোটিং-এর ফলাফল ঘোষণা করলেন তখন দেখা 

গেল সরকার পক্ষে সেবারকার মতো একট প্রবলতম পরাজয় 

ঘটেছে যার ফলে সপরিষদ্ লর্ড লিটনকে হস্তাস্তরিত বিভাগ- 

গুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে হয়। এই ঘটনাটির পর 

থেকে স্বরাজদলপতি দেশবন্ধু যতদিন আইনসভায় ছিলেন ততদিন 
সরকারকে প্রতিপদে রীতিমত শঙ্কিত ও উদ্দিগ্ন করে তুলেছিলেন। 

সেদিনের ভারতীয় আমলা তন্ত্রগোষ্টী তার সিংহবিক্রম দেখে সত্যিই 
বেসামাল হয়ে উঠেছিল । 

মোটকথা, কাউন্সিলে তিনি সর্বত্রই জয়লাভ করেছিলেন । 

সে জয়লাভের সম্পূর্ণ ইতিহাস বলতে গেলে একখানি স্বতন্ 
গ্রন্থ রচন1! করতে হয়। বাজেট অগ্রাহা ও মন্ত্রীদের বেতন প্রথম 

আঘাতেই তিনি নাকচ করেছিলেন । বার বার তিনি মন্ত্রীদের 
বরুদ্ধে অনাস্থ। প্রস্তাব এনে তাদের অপসারণ করেন। 

অমাত্যতত্ত্রের পরাজয় সাধন দেশবন্ধুর রাজনৈতিক কৌশলের 
বিশেষ নিদর্শন রূপেই গণ্য হওয়ার দাবী রাখে । শেষবার যখন 

লাট লিটন নতুন মন্ত্রীনভ1 গঠন করে মন্থনাথ রায় চৌধুরীকে 
ও নবাব নবাবালী চৌধুরীকে মনোনীত করেন, স্বরাজ্যদল সে 
মন্ত্রীসভাও ভেঙে দিতে সমর্থ হয়। কাউন্সিলে এইটাই ছিল তার 

শেষ কীত্তি। এ ছাড়া, অডিনান্সদ আইনও তিনি কাউন্সিল থেকে 

অচল করেন। পরে এই বিষয়ে যথাস্থানে আরে! বল৷ হবে। 

এইভাবে কাউন্সিলের মধ্য থেকে যুগপৎ সংহার ও সংস্কার, গঠন 

ও বিনাশ সম্পর্কে তিনি একাধিক ভাষণে তার বক্তব্য রেখেছিলেন। 

এই সময়ে সরকার পক্ষের হয়ে কলকাতার একটি বিদেশী সংবাদপত্রে 

স্বরাজ দলপতিকে "7756 10151) 00550 ০0 45500000109 2 

[1)0121) 7011005 বলে অভিহিত কর! হয়েছিল সেদিন এর জবাবে 

আইনসত! থেকে দেশবন্ধু যে তোপ দেগেছিলেন তা ব্যুরোক্রে সিকে 
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সচকিত করে তুলেছিল । দৃপ্তকণ্ঠেই তিনি বলেছিলেন £ ণু ৪9. 05 
০1055 00 00110 006 0196 5117512 17950919002 10616 017215 

1095 06610 162] ০01)500061৮০ 01 আ100006 02506000001) 

50106.1)212,+ আরো! বলেছিলেন £ “৬৬1১৪ 1070 ০0: ০০-0০1৪- 

0010 5০০ ০810 2050 ০৫০22 0085001:5 2180 51825 ? 

ভারতের কোন আইনসভায় এইরকম চাণক্যপ্রতিম দৃপ্ত ভাষণ 
পরে আর কখনো শোন! যায় নি। 

কাউন্সিল-প্রবেশের পর স্বরাজ্যদলের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল 
নতুন মিউনিসিপাল আইনের বিধি অনুসারে (0810869 [01 
0181 4৯০৮ 1923) পৌরসভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ । সেখানেও 

দলের বিজয়কেতন উডডীন করলেন তিনি নবগঠিত পৌরসভার 

প্রথম পৌরপ্রধান (48501) হিসাবে । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 
আগে কলকাতার পৌরসভায় জনমতের কোনই প্রাধান্য ছিল না। 

সভাপতি নিবাচনে সভ্যগণের কোন হাত ছিল না। সরকার 
সভাপতি মনোনীত করতেন এবং সরকারের মনোনীত সদস্যসংখ্যাই 

ছিল বেশি। নতুন আইনের দ্বারা স্থরেন্দ্রনাথ পৌরসভাকে 

জনমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। আইন পাস হয় ১৯২৩ 
সালে এবং প্রথম নিবাচন এল ১৯২৪ লালের এপ্রিল মাসে। তার 

দলীয় সভ্যদের নিয়ে ও তার মনোনীত প্রার্থীদের নিয়ে দেশবন্ধু 

পৌরসভ। অধিকার করবেন ঠিক করলেন । এট! একট ছুঃসাহসিক 
কাজ ছিল সন্দেহ নেই, কারণ অন্তান্ত প্রদেশের রাজধানীগুলির 

মতো বাংলার ভূতপূর্ব রাজধানী কলকাতা! খুবই সংরক্ষণশীল শহর 
বলে গণ্য হতে। এবং এখানকার নাগরিকবৃন্দ চরমপন্থী কোন 

মতাদর্শে যে ভিড়ে যাবে, এমন সম্ভাবন! খুব কমই ছিল। 
কিন্ত সেই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন তিনি। 
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তার ছিল সুসংহত সংগঠন আর অন্তদিকে শহরের সংরক্ষণ- 
শীলদের তেমন কোন শক্তিশালী সংগঠন ছিল না। ফলে নির্বাচনের 
দিন বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রের ফলাফল দেখে লোকে যারপরনাই 
বিস্মিত হলো সমগ্র মহানগরী যেন স্বরাজ্যদলের পতাকার তলে 
এসে দাড়িয়েছে। পৌরসভার প্রথম নির্বাচনে ৭৫টি সদস্যদের 
মধ্যে ৫৫ জন স্বরাজ্যদল প্রার্থী নিবাচিত হয়েছিলেন এবং পৌরসভার 
প্রথম সভায় দেশবন্ধু প্রথম মেয়র নিবাচিত হন। তার জীবনে 
এই দিনটি ছিল সবচেয়ে গৌরবের দিন। ভারতবর্ষের স্বশ্রেষ্ঠ 
পৌরসভাটি যখন এইভাবে তার দলের করায়াত্তে এলো তখন থেকে 

স্বরাঁজযদলের ও সেই সঙ্গে দলের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতার শক্তি এবং 

প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 
যে সময়ে পৌরসভার শাননকর্তৃত্থ স্বরাজাদলের হাতে এসেছিল 

তখন দলের আধিক অবস্থা খুবই সংকটজনক ছিল। তাই এট! 

হাতে পেয়ে তারা কিছুকালের জন্থ অনেকখানি নিশ্চিন্ত হতে 

পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের অভিমত উদ্ধৃতিযোগ্য ৷ 

তিনি লিখেছেন £ 
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সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে রাষ্ট্রগুরুর এই স্তচিন্তিত মন্তব্য 

অক্ষরে অক্ষরে যথার্থ বলে স্বীকার করতে হয়। ক্ষমতার একরকম 

মন্ততা থাকে, সেই মত্তত। স্বরাজ্যদল ও দলপাতর শুভবুদ্িকে যে 

সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করে [ন তা নয়। এ বিষয়ে আমর! বিস্তারিত 

আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম। নতুন পৌরসভার গুথম 
প্রধান কর্মকর্তার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র ব্থু। এই 

নিয়োগ সবাংশেই যোগ্য ছিল | 

কাউন্সিলে অপ্রতিহত ক্ষমতা, পৌরমত। অধিকৃত, এখন. 
দেশবন্ধুর পূর্বের দিন যেন সম্পূর্ণ সগৌরৰে ফিরে এল। আবার 
সেই ১৯২১-২২ সালের মতো ১৪৮ নম্বর রস রোডের বাড়িটি সকল 
শেণীর লোকের কলকোলাহলে ভরে উঠল। রস রোডের স্বরাজ 

আশ্রম রাজনৈতিক আলোচনার গীঠস্থানে পরিণত হলে! । 
».4 10507 5% 1£0178770 : 1381091162. 



দেশবন্ধু ৬৫ 

সেদিনের সেই স্বরাঁজযজ্ঞের উদগাতা, হোতা, খত্বিক, একাধারে 
দেশবন্ধুই ছিলেন। কিন্তু তার খণের বোঝা বাড়ল বই কমল না। 
দলের প্রতিষ্ঠা হলো, কিন্তু স্বরাজ্য দলপতির আহার নিদ্রা আ্ান 

বিশ্রাম সবই এমনই অনিয়মিত হতে লাগল যে, তার স্বাস্থ্য ক্রমেই 
সকলের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে থাকে । 

কাউন্সিল ও পৌরসভায় প্রাধান্য লাভ করে সংগঠনের কাজে 
যখন তিনি আত্মনিয়োগ করবেন ঠিক করলেন তখন, দেশের ও 

জাতির দুর্ভাগ্য, দেশবন্ধুর আয়ুন্তূর্য পশ্চিমে অবনমিত, জীবনীশক্তি 

নিস্তেজ, যদিও তার মনের বল তেমনি অক্ষুণ্ন ও অফ রস্ত ছিল। 
কর্পোরেশনকে কেন্দ্র করে দরিদ্রনারায়ণের সেবার আয়োজন করতে 

তিনি রচনা করেন একটি সুন্দর পরিকল্পনা, সমস্ত কাজের দায়িত্ব শ্যাত্ত 

করলেন সুভাষচন্দ্রের উপর | হুঃখের বিষয়, পৌরসভায় কত মেয়র 

এলেন, গেলেন, কিন্তু দেশবন্ধুর সেই পরিকল্পন! সম্পূর্ণভাবে আজো! 
রূপায়িত হয় নি । 

৯ই জানুয়ারি, ১৯২৪। 

লক্ষৌতে ব্বরাজ্যদলের অধিবেশন বসল। সভাপতি- দেশবন্ধু। 
ভারতীয় বাবস্থা-পরিষদে দলের নেতা! যে-সব দাবী উত্থাপন করবেন, 

এই অধিবেশনে সেগুলি ঠিক হয় । দাবীগুলি এইরকম ছিল £ ১। 
সমস্ত রাজনৈতিক ও আটক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে ; ২। দমন- 
মূলক সমস্ত আইন প্রত্যাহার করতে হবে ; ৩। ভারতের ভবিষ্বুৎ 

শাসনতন্ত্র রচনার নীতি নির্ধারণের জন্য একটি ম্যাঁশনাল কন্ভেনশন্ 

আহ্বান করতে হবে। তখন ভারত-সরকারের ব্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন 

স্যার ম্যালকম্ হ্যালে। কেন্দ্রীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা 

হিসাবে মতিলাল নেহরু যখন এই দাবীগুলি উত্থাপন করেন তখন 
স্বরাষ্ট্রনচিব বাধ! প্রদান করেন এবং বলেন যে, এগুলি ধীরে ধীরে 

৩য়--৫ 



টির দেশৰন্ধু 

বিবেচনা করে দেখা! যেতে পারে ; বর্তমান অবস্থায় ও নতুন ভারত- 
শাসন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এই দাবীগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। 

কেন্দ্রীয় পরিষদের শ্ভাশনালিই ও স্বতন্ত্র সদস্তগণ এই বিষয়ে 

স্বরাজীদের সমর্থন করেন ও তখন স্বরাজ্যদলের সঙ্গে তাদের একটি 

চুক্তি সম্পাদিত হয়। 

আইনসভায় স্বরাজ্যদলের অধিকার যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় 

তখন দেশবন্ধু চিন্তা করলেন যে, অতঃপর কাউন্সিল-প্রবেশ 
কংগ্রেসের প্রধান কার্ষস্থচী বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত। ইতিমধ্যে 
তশর কারাদণ্ডের নির্ধারিত কাল উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই মহাত্মা গান্ধী 

মুক্তিলাভ করেছেন ( ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪) এবং পূর্বের ন্যায় তার 

নিজস্ব “ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদনা! আবার আরম্ভ করেন। 

এই কাগজে গান্ধীর নিজন্ব মত প্রতিফলিত হতো) তাই সকলেই 

আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, কাউন্সিল-প্রবেশ 

সম্পর্কে তিনি এখন কি প্রকার মত প্রকাশ করবেন । জেল থেকে 

বেরিয়েই তিনি ঘোষণ। করলেন £ “[115 7001105 ০0৫6 00৮01] 

€[)তোচ 15 11001751561) চ5161) 1001-00-0102196101)  চ17101) 

1290116 ৪ 561:0210 [061068] 2661600০ চ71)101) ০2131106 06 

12001011950. ৮10) 1006100192151210 0 0106 1251517160165. 
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বোঝা গেল গান্ধী তর সিদ্ধান্তে অটল আছেন। তখন দেশবন্ধু 

ও মতিলাল উভয়ে জুহুতে গিয়ে তর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন (১৮ই 
মে, ১৯২৪) ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে তিনজনের মধ্যে অনেক 

আলোচন। হয় । কিন্তু স্বরাজী নেত। ছুইজন গান্ধীর সঙ্গে আলোচন। 

করে খুশী হলেন না, কারণ গান্ধী কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে 

কংগ্রেসের দিল্লী ও কোকনদ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব সমর্থন করতে 

ক ০160 17256. 1 218:909 1924 



দেশবন্ধু ৬৭ 

পারলেন ন1। এর পরেই গান্ধী একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাতে 

দেখা গেল যে, ছুইটি দৃষ্টিভঙীর মধ্যে যে পার্থকা তা মৌলিক এবং 
গান্ধীর ধারণ যে আইনসভায় যাওয়ার ফলে অসহযোগিতাঁর আদর্শ 
ধ্বংস হয়ে গিয়েছে । তবে তিনি এইটুকু রাজী হলেন যে, কংগ্রেসীর। 
স্বরাজীদের কাজে কোন বাধা স্থ্টি করবে না এবং কংগ্রেসীর! খাদি, 
বিলাতী বস্ত্র বয়কট প্রভৃতি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। 

তখন পাল্টা! বিবৃতি দিলেন দেশবন্ধ. ও মতিলাল। 

কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে কি কি কারণে তার। গান্ধার দৃষ্টিভঙ্গীর 
সঙ্গে একমত হতে পারেন নি উক্ত বিবৃতিতে তাই বল হয়। তার 

বললেন যে, আইনসভায় প্রবেশ অসহযোগিতারই নামান্তর মাত্র, 

কার্ণ স্বরাজীরা শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার স্ট্টি করবার জন্য 

সেখানে প্রবেশ করেছেন । জুহুতে এই তিনজন নেতার মধ্যে সেদিন 

যে আলাপ-মালোচন! হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরু 
লিখেছেন £ ৮7106 00110 991105) 90 পি 85 005 95/21811509 

ড/22 00100210090 010 1000 9000260. 11) ড11010116 

3810011)1) 0:০৮) 1] 110610101)01100 101] 00 2105 2621). 
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জুন্থতে থাকতেই দেশবন্ধ পাটনায় স্তার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের আকম্মিক মৃত্যুসংবাদে (২৫ মে, ১৯২৪) যার্পর্- 

নাই ব্যঘিত হন এবং কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেই পৌরসভার পক্ষ 

থেকে মেয়র হিলাবে বাংলার এই পুরুষমিংহের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
নিবেদন করেন। মে মাসের শেষভাগে প্রাদেশিক সম্মেলন বসল 

সিরাজগঞ্জে। সভাপতি__মৌলান। আক্রাম খ1। এই সম্মিলনীতে 

»।41/60907100010 : 91025 



ডঃ দেশবদ্ধু 

দেশবন্ধু রাত্রি একট। পর্যস্ত বক্তৃতা করে হিন্দু-মুসলমান চুক্তি 

সম্বন্ধে সমস্ত বিরোধী পক্ষের যুক্তিজাল ছিন্ন করতে সমর্থ 
হন। 

সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে আরো একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, 

এবং সেইটিই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বিতর্কমূলক প্রস্তাব । 
চার মাস আগে কলকাতায় গোপীনাথ সাহ। নামে এক বিপ্লবী যুবক 

পুলিশ-কমিশনার টেগার্টকে হত্য। করতে গিয়ে মিঃ ডে নামে একজন 

শেতাঙ্গ ভদ্রলোকের প্রাণনাশ করে। ঘটনাটি ঘটেছিল: প্রকাশ্য 

দিবালোকে মহানগরীর সবচেয়ে জনাকীর্ণ অঞ্চল চৌরঙ্গীতে। 

বিচারে গোপীনাথের ফাসি হয়ঃ মে আত্মপক্ষ সমর্থন করে নি। 

আদালতে দাড়িয়ে সে শুধু বলেছিল যে, সে কৃতকার্য হতে পারে নি, 

অন্ত কেউ নিশ্চয়ই হবে। সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে দেশবন্ধর 

উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাংলার বিপ্লবীরা দাবী করল যে 

সম্মিলনীতে গোপীনাথ সম্পর্কে একটা প্রস্তাব আনতে হবে। 

অহিংস অসহযোগী চিত্বরঞ্জনকে এই দাবী মানতে হয়। প্রস্তাবের 

মুসাবিদা তিনিই করলেন এবং তিনিই সেটা উত্থাপন করলেন। 
প্রস্তাবে বলা হলে! যে, গোগীনাথের পন্থা অন্যায় ও অবৈধ, কিন্তু 

তার দেশপ্রেম বা আত্মোৎসর্গ কোনটাই উপেক্ষার বিষয় নয় এবং 

এইজন্য এই সম্মিলন এই বিপ্লবী তরুণের দেশপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধ! 
জ্বাপন করছে। 

এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, সিরাগঞ্জের মূল প্রস্তাবটি 
তখন রূপান্তরিত অথবা বিকৃততাবে কলকাতার কোন কোন 

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এজন্য দেশবন্ধূ'কে সেদিন 

অনেক বঞ্ধাট সহ করতে হয়। এমন কি গান্ধী পর্যন্ত 

নিরাজগঞ্জের এ প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন । এই 

প্রনঙ্গে রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছেন £ 40810017101 010. 100 1116 

(015 1650100100 0608056 2০020771116 61015 ছ751:6 7806 27) 
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সিরাজগঞ্জের প্রাদেশিক সম্মিলনীতে গৃহীত প্রস্তাবকে কেন্দ্র 

করে সেই সময় বনু পত্রিকায় নান! বিরুদ্ধ মত প্রকাশিত হয় এবং 

কেহ কেহ এমন কথাও বলেছিলেন যে, দেশবন্ধ, অহিংসবাদী 

হয়েও হিংসাত্মক বা বিপ্লবাতআক কাজের সমর্থন করেন। এই 

সম্পর্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তার নিজস্ব কাগজে লিখেছিলেন £ 
'্ীযুক্ত চিত্বরগুন দাশ সম্প্রতি একটি ইস্তাহার জারি করিয়া বলিয়াছেন যে, 

তিনি এবং স্বরাজাদল রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা ও ভীতি-উৎপাদননীতির সম্পূর্ণ 

বিরোধী, এরূপ উপায়ে কখনো ব্বরাজ্য-লাঁভ হইতে পারে না ইত্যাঁদি। উত্তম 
কথা। স্বরাঁজ্যদল এ প্রকার নীতির সমর্থক, ইউরোপীয় সমাজে এইরূপ বিশ্বাস 

জন্মিয়াছে বলিয়া, তিনি বলেন, তিনি তাহা দূর করিবার নিমিত্ত এই ইস্তাহার 
জারি করা আবশ্যক মনে করিতেছেন। তিনি বলেন, স্বরাঁজ্যদলের নীতি ও 
কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে ইউরোগীয়দিগের এরূপ ধারণার উত্তরে তিনি আশ্চর্যান্থিত 

হইয়াছেন। তাহার মত বুদ্ধিমান লোক কেন আশ্র্যান্বিত হইয়ীছেন, বুঝিতে 
পারিলাম না। সিরাজগঞ্জে গোঁপীনাথ সাহা বিষয়ক প্রস্তাব ধার্য হওয়া, তাহার 

পর তাহা যে ঠিক হইয়াছিল তাহা কাগজপত্রে ও সভাসমিতিতে প্রমাণ 

করিবার চেষ্টা, কংগ্রেদ কমিটিতে পর্যস্ত চিত্তরগ্রনবাবুর জিদ বজায় রাখিবার 

চেষ্টা, ফরওয়ার্ড কাগজে সকলের ভাল করিয়৷ নজরে পড়ে, এরূপ ভাল জায়গায় 

ও বড় অক্ষরে ব্র্যা্ট সাহেবের বহি হইতে মদনলাল ধিংড়ার প্রশংসাত্মক বাক্য 

উদ্ধার, ইত্যাদি কার্য হইতে ইউরোগীয়ের! যদ্দি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া 

থাকে তাহ বাক্যের দারা এবং কার্ষেরও দ্বারা অনুমোদনের চেষ্টা নিশ্চয়ই 
সমর্থনযোগ্য । কিন্ত এব্প বিশ্বাসের উত্তরে আশ্বর্ধান্বিত হওয়। স্বাভাবিক মনে 

হইতেছে না। চিত্তরঞ্রনবাবুর ইস্তাহার বেঙ্গল অডিনান্স আইনে পরিণত 
হইবার এবং আইনটার প্রপূরক আর একটা আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর তিনি 
জারি না করিয়া বনুপূর্বে করিলে ভাল হইত এবং তাহার অভীষ্টসিদ্দিও 
সহজে হইত ।”1 
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৭* দবেশবন্ধু 

আমাদের বক্তব্য এই যে, সিরাজগঞ্জের প্রস্তাবে বাংলার 
বিপ্লবীদের দেশপ্রেমের প্রতি দেশবন্ধুর সহানভূতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ 
পেলেও তার রাজনৈতিক সমীচীনত বা! দূরদ্িতা৷ আদৌ পরিলক্ষিত 
হয় না। এট1 তার ভুলই হয়েছিল। এই প্রস্তাব উত্থাপিত ও 
গৃহীত না হলে, তাকে আপোস-রফার কথা চিন্তা করতে হতে। না, 

অথবা সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি গ্রেপ্তার হতেন কিনা সন্দেহ । 

গান্ধী এই ঘটনায় এতদূর বিচলিত হয়েছিলেন যে, আমেদাবাদে 
নিখিল ভারত কংগ্রেল কমিটির সভায় (১৭শে জুন, ১৯২৪) এই ডে- 

হত্যা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন । তখন দেশবন্ধ 
একটি সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে আসেন ও নিরাঁজগঞ্জ কনফারেন্সে 

গৃহীত গোপীনাথ সাহা! সম্পকিত মূল প্রস্তাবটি তিনি তার মধ্যে 
সন্নিবেশিত করে দেন। রাজেন্দ্রপ্রনাদ লিখেছেন যে গান্ধীর 

প্রস্তাবটি নামমাত্র মেজরিটি ভোটে গৃহীত হতে পেরেছিল। এই 
সময়ে শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত সংবাদপত্রে দেশবন্ধূকে ভীষণভাবে 

আক্রমণ কর! হয় ও সরকার যাতে তকে গ্রেণ্ডার করেন 

দেই রকম ইঙ্গিত পর্যস্ত করা হয়। কিন্তু চতুর সরকার দেশবধ্চুকে 

গ্রেপ্তার না করে কিছুকালের মধ্যেই তকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত 

করলেন তার দক্ষিণহস্তস্বরূপ সুভাষচন্দ্রকে ও অন্যান্থকে অতক্কিতে 

গ্রেপ্তার করে । সে কাহিনী পরে বলছি। 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই বৈঠকে পরিবর্তন-বিরোধীর৷ 
(10-00917667 ) কোমর বেঁধে ব্বরাজ্যদলকে পরাজিত করতে 

সমবেত হয়েছিলেন। এই বৈঠক স্মরণীয় হয়ে আছে গান্ধীর 
সঙ্গে দেশবন্ধ,র বিরোধ ও পুনগিলনের জন্য । 

সিরাজগঞ্জ সম্মিলনীর পরে দেশবন্ধ, তারকেস্বর সত্যা গ্রহে 

(১৯২৪) আত্মনিয়োগ করেন। লেখক এই সত্যাগ্রহে নবছীপ 



দেশবন্ধু ৭১ 

থেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করে কিছুকালের জন্য 

হুগলী জেলে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন । তারকেশ্বরের মোহাস্তের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি কুক্রিয়াশক্ত ও অনাচারী। 

তাঁর হাত থেকে তারকেশ্বর তীর্থের গ্লানি বিদুরিত করাই ছিল 
এই সত্যাগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্ট। এই আন্দৌলনেও দেশবন্ধ র 
আহ্বানে দলে দলে সত্যাগ্রহী জেল ভণ্তি করেছিল-_চিত্তরঞ্জনও 
জেলে গিয়েছিলেন এই উপলক্ষে দ্বিতীয়বার । দেশবন্ধর অনুরোধে 

শ্যামন্থন্দর তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ 

করেছিলেন। আরো একজন এই সত্যাগ্রহে বিশেষ অংশ গ্রহণ 

করেছিলেন_-তিনি কাজী নজরুল ইসলাম । দেশবন্ধু তাঁকেই এই 

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রচার-সচিব নিযুক্ত করেছিলেন । এই সময়ে 

নজরুল-রচিত “মোহ-অন্তের গান? প্রত্যেক সত্যাগ্রহীকে প্রেরণা 

জুগিয়েছিল। আন্দোলনের ফলে মোহান্ত স্বেচ্ছায় গদী পরিত্যাগ 

করে একট! আপোস করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ- 

সভার বিরোধিতার ফলে মিটমাটের শর্তাদি কোনরূপ ফলপ্রস্থ 

হয় নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা যে শ্রীরামপুরে লর্ড লিটন তারকেশ্বর 
সত্যাগ্রহকে একট। বিরাট রাজনৈতিক ধাপ্পা (4১ ০0109558] 1১02) 

বলে কটাক্ষ করেছিলেন । এর উত্তরে ভবানীপুরের এক সভায় 

দেশবন্ধু বলেছিলেন £ 41002 ৮7101 ০01 0106 73010151) 17100116 
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লিটন যে সমুচিত জবাব পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। শাণিত তরবারির মতো! দেশবন্ধু রসনীর এই রসে নি্গক 
উত্তর প্রতিপদেই ব্রিটিশ-সিংহকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল সেদিন। 

তারকেশ্বর তীর্থকে সবপ্রকার অত্যাচার ও অনাচার থেকে 

মুক্ত করার জন্য দেশবন্ধু প্রাণ দিতে প্রস্তত ছিলেন__এ কথা! তিনি 
প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন। দেশের একদল পত্র-পত্রিকা তাঁর 

এই কাজটাকে পরিহাস করতে দ্বিধা করেনি। তারপর 
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আন্দোলনের ফলে মোহাস্ত সতীশ গিরির দক্ষিণ হস্ত প্রভাত 

গিরিকে মোহাম্ত করে তর সঙ্গে একটা রফা করেন দেশবন্ধু। 
কিন্ত পরে একদল স্থার্থান্বেধীর ষড়যন্ত্রে হাইকোর্টে এই রফা 

বে-আইনী বলে নির্ধারিত হয়। তখন সমস্ত আন্দোলনট। যে একটা 
বিরাট ধাপ্লা, এমন কঠিন মস্তব্যও কোন কোন কাগজে প্রকাশিত 
হয়। 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নাগপুর কংগ্রেসের পর 
থেকে তাঁর প্রত্যেকটি রাজনৈতিক কাধকলাপ ও উক্তি সম্পর্কে 
কলকাতার প্রায় প্রত্যেকটি পত্র-পত্রিক! বিরুদ্ধ সমালোচনায় মুখর 

ছিল। বিশিষ্ট সাংবাদিক হেমচন্দ্র নাগ মহাশয়ের (ইনি স্বদেশী 

আন্দোলনের সময় থেকে জাতীয়তাবাদী বহু পত্রিকার সঙ্গে 

সংশ্লিষ্ট ছিলেন; দেশবন্ধুর “ফরওয়ার্ড” কাগজের সম্পাদকমণ্ডলীর 
অন্যতম ছিলেন ।) কাছে শুনেছি যে, যেহেতু সর্বন্ব ত্যাগ করে 

দেশবন্ধু দেশের কাজে নেমেছিলেন এবং কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে 

নিজের অর্থে ও সামর্ধ্ে আন্দোলনের পর আন্দোলন পরিচালন! 

করেছেন, সেইজন্য কলকাতার প্রায় দৈনিক পত্র প্রবলভাবে তার 
বিরোধিতা করত । পত্র-পত্রিকার নিন্দা-গ্লানি ও কঠিন সমালোচন। 

তর শিরে যত বধষিত হয়েছিল এমন আর কোন নেতার ক্ষেত্রে 

(একমাত্র ব্যতিক্রম-_স্থরেন্দ্রনাথ ) আর দেখা যায় নি। নিন্দার 

শরশয্যাই ছিল এদের বিধিলিপি। 

বাংলায় ছৈতশাসন অচল করে, তারকেশ্বরের মোহাস্তের 
বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে ও কলকাতার পৌরসভ। দখল করে 
স্বরাজ্যদলের প্রভাব ও শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। দেশের জনসাধারণ 

ও সরকারের দৃষ্টি তাই তখন নিবদ্ধ ছিল এই দল ও এর নেতার 
কার্ধকলাপের উপর । বলতে গেলে সমস্ত. বাংলা তখন দেশবদ্ধুর 

করতলগত। নেতৃত্বের এমন মহিমান্বিত উল্ভাসন, এমন প্রচণ্ড 

বিস্ফোরণ বাংলাদেশে আর কখনে। দেখ যাঁয় নি। ঠিক সেই সময়ে, 
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১৯২৪ সালের গোড়ায়, ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুর সাব-ডিভিসনের 
অন্তত চরমানিয়ার নামক একটি স্থান থেকে পুলিশী অত্যাচারের 
ভয়াবহ সংবাদ এলো। কয়েকজন স্থানীয় পুলিশ কর্মচারী 
মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে এবং এর জন্ক পুলিশের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার ফলে স্থানীয় স্বরাজ্যদলের একজন 

কর্মীকে গ্রেপ্তার কর! হয় ও তার বিরুদ্ধে মামল! আনা হয়। এ 
বছরের নভেম্বর মাঁসে ঢাঁকাঁর পুলিশ দরবারে লর্ড লিটন এই 
ঘটনায় পুলিশকে সমর্থন করে বলেন যে, চর মানিয়ারের সমস্ত 

ঘটনাই মিথ্যা ও পুলিশকে অপবাদ দেওয়ার জন্যই মেয়ের! 
তাদের শ্লীলতাহানির কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করেছে। 

এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে ব্যুরোক্রেসিকে আক্রমণ করার 
একটা স্থযোগ পেলেন দেশবদ্ধু। স্বুযোগ পেলেন স্বরাজ্যদলের 
পক্ষ থেকে দেশব্যাপী রাঁজনৈতিক আন্দোলন করবার | লর্ড 
লিটনের কুৎসিত ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে টান হলে একটা বিরাঁট 
প্রতিবাদ-সভা হলো। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জান যায় যে, 

প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক এই সভায় সমবেত হয়েছিল। হলের 

মধ্যে অত লোকের স্থান সন্কুলান হওয়া সম্ভব নয়। ফলে সিঁড়িতে, 

ময়দানে ছেটোখাটো ছয়টি প্রতিবাদ-সভ। হয়। এই প্রতিবাদ-সভার 
ফলে লর্ড লিটনকে ক্ষমা চাইতে ও কেফিয়ং দিতে হয়েছিল৷ 

স্বরাজ্যদলের এইটাই ছিল শ্রেষ্ঠ জয়লাভ । দলপতিরও। 



॥ পঁচিশ ॥ 

গোগীনাথ সাহার ঘটন। দেশবন্ধুকে তাবিয়ে তুলেছিল । 

ভাবিয়ে তুলেছিল বাংলা-সরকারকে । 

অসহযোগ আন্দোলন প্রবন্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে 

বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াসে একটা সাময়িক বিরতি এসেছিল। 'নাগপুর 
কংগ্রেসের পর যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'বিপ্লবী 

প্রধানগণ সকলেই দেশবন্ধুর অনুরোধে এই আন্দোলনে যোগদান 
করেন, এ কথা আগেই বলেছি। কিন্তু আন্দোলন যখন স্তিমিত 

হলো, গান্ধীর ছয় বছর কারাদণ্ড হলো, তখন বাংলার বিপ্লবীরা 

আবার তাঙ্গের পুরাতন কর্মপন্থা! অবলম্বন করার কথ চিন্তা করতে 

থাকেন । পুলিশ-কমিশনার স্তার চার্লস্ টেগার্ট ছিলেন বিপ্লবীদের 
পয়ল। নম্বরের শত্র- প্রতিশোধের লক্ষ্য । অনেকবার চেষ্টা করেও 

টেগার্টকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। কথিত 

আছে, বালেশ্বর সংগ্রামে নিহত হওয়ার পূর্বে বিপ্লবীনায়ক যতীন 

মুখাজার তার সহকর্মীদের উদ্দেশে এই মর্মে একটি নির্দেশ রেখে যান 

যে. টেগার্টকৈ যেন গুলি করে মারা হয়। বিপ্লবীরা নেতার সে 

নির্দেশ নিস্মত হয় নি। অবশেষে ১৯২৪ সালে বিপ্লবীর। যখন 

নব-পর্যায়ে তাদের বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস শুর করে তখন সর্বপ্রথম 

টেগার্টকে মারৰার জন্য গোপীনাথ সাহা নির্বাচিত হয়েছিলেন । 

এই ঘটনার পর থেকে দেশবন্ধু বুঝলেন যে, বাংলায় বিপ্লব 

আন্দোলন স্তিমিত হয় নি, আবার মাথা চাড়া দেওয়ার চেষ্টা 

করছে। বিপ্লবীদের সঙ্গে তার ছিল দীর্ঘকালের যোগ | তাই এই 

সময়ে প্রকাশ্য সভায় ছুই-একটি বক্তৃতায় তিনি জনসাধারণের কাছে 

সে কথ স্বীকার করলেন এবং বললেন যে, বিপ্লবীদের কার্যকলাপ 

তার অগোচরে নেই । আরো! বললেন যে, এজন্য দায়ী আমলাতান্ত্রিক 
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স্বৈরাচার । গান্ধীর সঙ্গে এই বিষয়ে তার পার্থক্য ছিল এই ষে, 
বিপ্লবীদের মত বা পথের সমর্থন করতে না! পারলেও, তাদের 

দেশপ্রেমকে তিনি শ্রদ্ধ! জানিয়েছেন অকুষ্ঠিতচিত্বে, আর তাদের 

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে দিয়েছেন স্বীকৃতি । দীর্ঘকাল যাবৎ অর্থাৎ সেই 

১৯০৭ সাল থেকে তিনি এদের কার্ধকলাপ লক্ষ্য করে আসছেন। তাই 

বাংলায় বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াসের আত্তরি কতা সম্বন্ধে তার মনে কিছুমাত্র 

সন্দেহ ছিল না। এদের অনেককেই তিনি গোপনে নিয়মিত অর্থ 

সাহায্য করতেন । বাংলার বিপ্লবীরা তাই দেশবন্ধুকে যারপরনাই 

শ্রদ্ধা করত, বিশ্বাস করত । কবি মিথা! বলেন নি £ 

আজ দ্দিকে দ্বিকে বিপ্লব-অহিদল খুঁজে ফেরে ডেরা, 

ভুমি ছিলে এই নাগশিশ্জদের ফণী-মনসার বেড়া । 

তুমি দেখেছিলে ফাঁসির গোপীতে বাশীর গোপীমোহন 
রক্ত-যমুনাকৃূলে রচে গেলে প্রেমের বৃন্দাবন। 

তোমার ভগ্ন চাকায় জড়ায়ে চালায়েছে এর। রথ, 

আপন মাথার মাণিক জালায়ে দেখায়েছে রাতে পথ) 

আজ পথহারা আশ্রয়হীন তাহীরা যে মরে ঘুরে, 

গুহামুখে বদি ডাকিছে সাপুড়ে মারণ-মন্ত্র থরে ।* 

১৬ই আগষ্ট কলকাতায় নিখিল ভারত স্বরাজ্যদলের কন্ফারেন্স 

হলো। দলের সমস্ত বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এই সম্মিলনে উপস্থিত 

ছিলেন। তখন দেশে স্বরাঁজ্যদলের কার্ধকলাপ নিয়ে তুমুল 

সমালোচনা! আরম্ভ হয়েছে। তাই এই সম্মিলনীতে বিরুদ্ধ” 

বাদীদের সমালোচনার উত্তরে দেশবন্ধু বলেছিলেন £ 4] 29921 
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এই আতি, এই আকুলতা আর এই আস্তরিকতাই ছিল 
দেশবন্ধুর নেতৃত্ের প্রেক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য | 

এই সময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশ খুবই উত্তপ্ত ছিল | 

আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের পর গান্ধী 

দেশের পরিস্থিতি নতুন করে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। দিল্লী, 

সাহাজাহানপুর, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, জামালপুর ও নাগপুর প্রভৃতি 
স্থানে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধল ত1 গান্ধীকে যুগপৎ বিস্মিত ও 

ব্যথিত করল । দাঙ্গ। মারাত্মকভাবে দেখা দিল মালাবারে মোপলা 

জেলায় যেখান থেকে চার হাজার লোক প্রাণভয়ে তাদের ঘরবাড়ি 

ছেড়ে চলতে আসতে বাধা হয়েছিল। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 

কারণগুলি তদন্ত করবার জন্য গান্ধী  সৌকত আলিকে নিয়ে 

একটি কমিটি গঠিত হয়। তদন্তের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মতছৈধ 

ঘটল। একজন বললেন এই দাঙ্গাহাঙ্গামার সকল দায়িত্ব হিন্দুদের 
আর অপরজন ঠিক এর বিপরীত অভিমত প্রকাশ করলেন। 

সৌকত আলি ১৯১৯ সাল থেকে গান্ধীর অনুরাগী ও সহকর্মী 

ছিলেন, কিন্তু আজ যখন গান্ধী তার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না, 

তখন তিনিই প্রকাশ্যে গান্ধী-নেতৃত্বের নিন্দা করতে আরস্ত 

করলেন । 

এই পরিবেশেই গান্ধী ব্যথিত চিত্তে একুশ দিন অনশন করবার 
ংকল্প ঘোষণা করেন । এর ফলেই দিল্লীতে ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের 

মধ্যে একটি বৈঠক বসে, কয়েকজন ইংরেজও এই বৈঠকে যোগদান 
করেন। এই বৈঠকই “এক্য সম্মিলন" (00121 00126616702 ) 
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নামে পরিচিত । এই বৈঠকের আলোচনায় দেশবন্ধু প্রধান স্থান 
গ্রহণ করেছিলেন। এই বৈঠকে হিন্দু ও মুনলমান উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই 
সিদ্ধান্ত নতুন পর্যায়ে হিন্দু-মুসলিম চুক্তির নামান্তর মাত্র ছিল। 
এই বৈঠক শেষ হয়ে যাওয়ার পর দেশবন্ধু বায়ুপরিবর্তনের জন্ত 
দিল্লী থেকেই সিমল। চলে যান। তখন তার স্বাস্থ্যের অবস্থা 
অনেকের কাছেই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। 

১৯২৪, ২৫শে অক্টোবর | 

বাংলা-পরকার অভ্িন্যান্স আইন জারী করে পৌরদভার প্রধান 
কর্মকর্তা সুভীষচন্দ্রকে অতকিতে গ্রেপ্তার করলেন । 

গোপীনাথ সাহার ঘটনার পর বাংলায় সন্ত্রাসবাদের পুনরাবি9ভাব 
দেখে সরকার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বড়লাটের 
অনুমতি নিয়ে সরকার অন্ডিন্যাব্স জারি করলেন সন্ত্রাসবাদী 

কাধকলাপের সঙ্গে মোকাবিল। করবার জন্য । আসলে. সরকার 

চেয়েছিলেন দেশবন্ধুর প্রাধান্কে খরব করতে। পুর্বোলিখিত 
সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে গৃহীত গোপীনাথ সম্পঞ্কিত প্রস্তাবটি সেই 

সুযোগ এনে দ্িল। প্রথম দফায় অন্ডিন্যান্সের বেড়াজালে আটক 
হল প্রায় আশিজন তরুণ; ধাদের অধিকাংশই ছিলেন স্বরাজ্যদলের 
সঙ্গে সংগ্লিষ্ট। এদের বিরুদ্ধে কোন নিদিষ্ট অভিযোগ ব্যতীত 

এবং বিন! বিচারেই এঁদের অস্তরীণাবদ্ধ করা হয়। সরকারের 

সন্দেহ এর! বৈপ্লবিক কাজের সঙ্গে সংগ্রিষ্ট।* এই ধৃত ব্যক্তিদের 
মধ্যে তিনজন ছিলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং এই 
তিনজনই ছিলেন তার হ্বরাজাদলের প্রধান সহকর্মী । সেই 

তিনজনের মধ্যেই, সুভাষচন্দ্র ছিলেন অন্যতম । 
* ১৯২৫ সালেনন শেষভাগে অন্িস্তান্স আইনে ধৃত ও আটক বন্দীর সং্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় দুইশতে | 
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সিমলা! শৈলশিখরে বসে দেশবদ্ধু যখন এই সংবাদ পেলেন 
তখন তিনি বুঝলেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশে তার এবং স্বরাজ্য- 

দলের ক্রমবর্ধমান প্রতাবের প্রতিই এই আঘাত হানা হয়েছে । স্ষিনি 

আইনসভায় দ্বৈতশাসন অচল করে দিয়েছেন, এজন্য তার উপর 

সরকারের কম আক্রোশ ছিল না। তিনি তার কর্তব্য স্থির 

করলেন-__এই স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে তিনি অবিলম্বে শুরু 

করলেন প্রচণ্ড সংগ্রাম এবং সরকারের নিষ্ঠুর সন্দেহ থেকে তার 
সহকর্মদের রঙ্গা করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। অবিলম্বে 
তিনি কলকাতায় প্রত্যাবতন করলেন £ 

কলকাতায় ফিরেই প্রথমে তিনি আলিপুর সেন্টাল জেলে 
গিয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপরে পৌরসভার 

একটি জরুরী সভায় এর প্রধান কর্মকার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করে 

মেয়রের চেয়ার থেকে তিনি যে দৃপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন ত৷ যেন 

কালের প্রান্তর অতিক্রম করে আজে! আমাদের কানে প্রতিধ্বনিত 

হয়। সেদিন তিনি বলেছিলেন £ 

'অত্যাচারই অত্যাচারের স্ষ্টি করে। ১৯*৭ সাল থেকে বর্তমান সময় 

পর্যস্ত কর্তৃপক্ষের এই অত্যাচার চলেছে- আইনের অত্যাচার চলে আসছে । 

এইসব অত্যাচারের ফলেই এই দেশে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, তার 

পুনরুক্তি আমি আবার করছি । আমি আগেও বলেছি এবং এখন আবার 

বলছি এইদেশে বিপ্রববাদমূলক অপরাধ আছে অর্থাৎ বিপ্লববাদীর দল আছে। 
১৯১৭ সালে আমি এই কথা বলেছিলাম । দেশে বিপ্লববাদীর দূল আছে বলে 

আমি যে স্বীকারোক্তি করেছিলাম আমার সেই উক্তি উদ্ধত করতে সরকার 

কখনো ক্লান্ত হন নি। তারপরেও আমি বার বার সেই স্বীকারোক্তি করেছি। 

আজো আমি তা শ্বীকার করছি এবং ঘা আমি সত্য বলে মনে বিশ্বাস করি তা 
দ্বীকার করতে আমি কখনো প্রতিনিবৃত্ত হব না। কিন্তু এর প্রতিকারের 

আমি যে যুক্তি দিয়েছিলাম, সরকার কি কখনে! সেই বিষয়ের বিবেচনা 
করেছেন? তারা কি কখনে! এই বিষয়ে মন দিয়েছেন? গীড়ন-নীতির ফল 

যাহয় তার প্রমাণ পৃথিবীর ইতিহাসেই রয়েছে । লেই প্রমাণ থাকা সত্বেও 
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আমরা কি পীড়ন-নীতি ব্যতীত আর কিছু বিষয়ের বিবেচনা করতে অসমর্থ? 

তার! কি পীড়ন ছাড়া আর কিছুই চিস্ত।করতেপারেননা ? আমি তাদের আবার 

বলছি দমননীতির বহর যতই হোঁক না কেন এই বিপ্লববাদযূলক আন্দোলনকে 
কখনো রোধ করতে পারবে না । পৃথিবীর বুক থেকে সরকার একটা জাতিকে 
ধংস করতে পারে না। যারা স্বাধীনতালাভের প্ররয়াসী তাদের রোধ করে 

রাখতে পারে ন।।; 

“আজ এইখানে ধাড়িয়ে আমি এই দাবী করছি ঘষে, আমার 
স্বাধীনতার জন্য যদি আমার জীবনপাত করাও দরকার হয়, আমি তা করতেও 

প্রস্তত আছি। বিপ্লববাদমূলক আন্দোলনে যদি আমার বিশ্বাস থাকত, যদ্দি 

আমি বিশ্বাস করতাম যে এই আন্দোলন সফল হবে, তাহলে আমি এই 

আন্দোলনে যোগ দিতাম | ইহা সফল হবে বলে যদি আমার মনে বিশ্বাস হয়, 

তাহলে আগামী কাঁলই ইহাতে আমার যোগ দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু আমার 

বিশ্বাস যে, বিপ্লববাদমূলক আন্দোলনে সাফল্য আসবে না এবং সেইজন্তই আমি 
ইহাতে যোগ দিই নি।......এ দেশের প্রত্যেক সত্ব্যক্তিই ইহা! বলতে বাধ্য ষে 

- আমার দেশকে ভালবাসি, আমি আমার স্বাধীনতাকে ভালৰাসি, আমার 

নিজের ব্যাপারের ব্যবস্থা করবার, আমার নিজের দেশকে শাসন করবার 

জন্মগত অধিকার আমার আছে । যদি তা অপরাধ হয়, তবে দেই অপরাধের 

অভিযোগে আমি অপরাধী । যদ্দি তা অপরাধ হয়, তবে সেই কর্তব্য পরিহার 

করার চেয়ে আমি ফীসিকাষ্ঠে ঝুলতেও ইচ্ছুক । কারণ আমি মনে করি 

বর্তমান সময়ে প্রত্যেক ভারতবালীরই তা একমাত্র কর্তব্য ।' 

“মোট কথা আমি ইহাই বলতে চাই যে, স্থভাষ আমার চেয়ে অধিকতর 

বিপ্লবী নয়। ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করে নি কেন? আমি জানতে চাই 

কেন? যদি দেশকে ভালবাসা অপরাধ হয়, তাহলে আমি একজন অপরাধী । 

সুভাষ যদি অপরাধী হয়, তাহলে আমিও একজন অপরাধী । কেবলমাত্র 

এই পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তা নয়, এর মেয়রও সমানভাবে অপরাধী । 

আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করবার 

জন্যই অভিন্তান্সের এই খড় উত্বোলিত হয়েছে । তিন আইনে স্থভাষচন্্রকে 

গ্রেপ্তার করা আমলাতন্ত্রে পক্ষে নিছক পাশবিক শক্তির পরিচয় ।' 

এই অগ্রিক্ষরা বক্তৃতাটি পাঠ করলে মনে হবে, যে বক্তার 
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হৃদয়-বীণার তারে শুধু একটি সুরই বাজত--্বাধীনত। ৷ সেই আলি- 
পুর বোমার মামলায় বন্ধু অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের সময় থেকে 

দেশবন্ধুর রাজনৈতিক চিস্তা-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু যেন হয়ে উঠেছিল 
স্বাধীনতার জন্য অকু দাবী। ভারতের আর কোন নেতার কণ্ঠে 
এই দাবী এমন বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হয় নি যেমন হয়েছিল দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্রনের দাশের কণ্ঠে! তেমনি সরকারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা 
করে নিভরশকভাবে তাদের স্বৈরাচারী আইনের-_যে আইনকে তিনি 

এ.2/1655 [এজ আখ্য। দিয়েছিলেন_কঠোর সমালোচন! করতে 
সেদিন ভারতবর্ষে দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন ন। দ্েশবন্ধু ভিন্ন 

সেদিন আর কে ছিলেন ধনি এই কথা বলতে পারতেন £ “10 0 
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দেশবন্ধুর সুস্পষ্ট অভিমত তার এই বক্তৃতাটির মধ্যেই পাওয়া যায়। 

কলকাতায় ফিরে দেশবন্ধু ব্যুরোক্রেসির এই নতুন আক্রমণের 

কথ। জানিয়ে তারবারতা পাঠালেন গান্ধী, মতিলাল, সরোজিনা নাইডু 
ও অন্তান্য নেতৃবৃন্দের কাছে। সমস্ত বিশিষ্ট নেতা চলে এলেন 
কলকাতায় এবং ভারতের সবত্র সরকারের এই দমনমূলক ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ উঠল । বাংলাদেশেই অবশ্য এর প্রতিক্রিয়! 

প্রচণ্ডরূপ ধারণ করেছিল- বাঙালী গর্জে উঠল এর বিরুদ্ধে। এই 

সরকারী দমননীতির প্রতিবাদ জানাবার জন্য ৩১শে অক্টোবর 

১৯২৪, কলকাতায় দেড়লক্ষ লোকের সমাবেশে এক বিরাট সভা 

হলে। | মহানগরীতে সেই সময়ে এমন মহতী সভ। আর হয় নি। 



দেশ বন্ধু ৮১ 

গান্ধী, মতিলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই 
কলকাতায় এসে দেশবন্ধুর সঙ্গে মিলিত হলেন। এইবার 
বাংলাদেশে এসে গান্ধী উপলব্ধি করলেন যে, প্রথমে আইনসভা 
ও পৌরসভার স্বরাজ্যদলের সাফল্যের জন্তই সরকার এইরকম 

দমননীতির আশ্রয় নিয়েছেন । দলের শ্রেষ্ঠ কমীদের বিনাবিচারে 
কারারুদ্ধ করে সরকার যেন স্বরাজ্যদলের কার্ষনৃচী ব্যাহত করে 

দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে উদ্দিগ্ন হয়েছিলেন । 

এইবার দেশের নেতারা বুঝলেন যে, বর্তমানের অগ্নিগর্ভ 

পরিবেশে তাদের মতদ্বৈধ ঘুচিয়ে, সংগ্রামের জন্য সর্ববাদীসম্মত 
একটি কার্ষন্চী রচন। কর! আশু প্রয়োজন | তখন গান্ধী, মতিলাল 

ও দেশবন্ধু তিনজন মিলে একটি যুগ্ম বিবৃতি প্রচার করলেন । তাতে 

বাংলা ও কেন্দ্রে স্বরাজ্যদলের সাফল্যের কথ! উল্লেখ করে স্মস্পষ্ট- 

ভাবে বলা হলে। যে, এখন থেকে স্বরাজ্যদলের অন্ুশ্থত কার্যস্থচীই 

হবে কংগ্রেসের প্রধান কারধস্থচী। এতদিন বাদে গান্ধী তার মতের 

পরিবর্তন করলেন__বর্জন করলেন আইনসভা, বয়কটের নীতি 

এবং কাউন্সিল-প্রবেশকে কংগ্রেসের একমাত্র রাজনৈতিক কার্ধনুচী 

বলে স্বীকার করলেন । ২৩শে নভেম্বর বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত নিখিল 

তারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে নেতৃত্রয়ের প্রচারিত যুগ্ম বিবৃতি 

সম্পূর্ণভাবে সমধিত হলে! | এতদিনে দেশবন্ধু সমস্ত তারতবর্ষকে 

তার স্বমতে নিয়ে আসতে সমর্থ হলেন। এইবার যেন তারই চূড়ান্ত 
জয় বিদবোধষিত হলো । 

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন । গান্ধী কেন আইন- 

সভায় প্রবেশের বিরোধী ছিলেন ? কারণ তিনি পালমেন্টারি 

গণতন্ত্রে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। ইংলণ্ডে ছাত্রাবস্থায় আইন 

অধায়নের সময় তিনি ব্রিটিশ পালণমেন্টের কাজে আগ্রহ প্রকাশ 

করতেন না। তার “হিন্দ, স্বরাজ গ্রন্থে তিনি বেশ কঠিন ভাষায় 

ওয়-_৬ 



টব দেশবন্ধু 

এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন দেখা যাঁয়। পরবর্তীকালে তার 

কারামুক্তির পর দেশবন্ধু ও মতিঙ্গালের সঙ্গে আলাপ আলোচনার 

পর তিনি যখন আইনসভায় প্রবেশের যৌক্তিকত। উপলব্ধি করলেন 
তখন পালণমেন্টারি গণতন্ত্রের উপযোগিত। সম্পর্কে তার মনে আর 

কোন দ্বিধা বা সংশয় ছিল না। তাই এই ঘটনার বহুকাল বাদে 
তিনি অকপটে লিখেছিলেন £ “1.০ 191001:5 0£ [02917521001 
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8061৮1 101 11)061921)001)0০6.* তার শাগে তিনি লিখেছিলেন £ 
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00621816101) 1000 061791)0 ০০0-01061861010. এবং তিনি গান্ধী 

সেবাসংঘের সদস্যদের বিধানসভায় এই মনোভাব নিয়ে প্রবেশ 

করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন । এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, গান্ধীর 

চেয়ে দেশবন্ধুর রাজনৈতিক দৃরদশিতা বেশি ছিল। পরিষদীয় 
কাজে কংগ্রেমকে যে ভবিষ্যতে যোগদান করতে হবে এবং কংগ্রেসের 
যে একটি পরিষদীয় বিভাগ (81019107610 1176) প্রয়োজন 

হবে, এই চিস্তা করেই তো দেশবন্ধু সেদিন কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি 

অবলম্বন করেছিলেন । 

৪ঠা নভেম্বর বৈকালে দেশবন্ধুর ভবনে নেতৃবৃন্দের যে বৈঠক 
হয়, তাতে স্থির হয় ঘে, ১। অসহযোগ আন্দোলন আপাততঃ স্থগিত 

থাকবে; ২। খন্দর পরিধান ও বিদেশী বস্ত্র বর্জন কংগ্রেসের মুখ্য 

কার্ধস্থচীরূপে পরিগণিত হবে ; ৩। প্রতি মাসে ২০০০ গজ চরকার 
জতে। দিয়ে (নিজের কাটা অথবা! অপরের কাট! ) কংগ্রেসের সভ্য 

হতে হবে এবং ৪। স্বরাজ্যদলের কার্য কংগ্রেসের অন্তর্গত কার্য বলে 

পরিগণিত হবে, কিস্তু এই কার্য পরিচালন ও অর্থসংগ্রহের জগ্ 

* 7107,06750 0017015% :10500 01001 
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দেশ বন্ধু ৮৩ 

স্বরাজ্য দলই দায়ী হবে । এখানে উল্লেখ্য যে, স্বরাজ্যদলের সঙ্গে 

এইভাবে আপোষ করার জন্য কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থী নেতার অর্থাৎ 

নো-চেগ্রারগণ গান্ধীর প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন এবং তাদের অনেকেই 

তর এই কাজের বিরোধিতা করেছিলেন । গান্ধী কিন্তু স্বরাঁজয- 
দলকেই আকড়ে ধরে থাকার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন ।* 

অতঃপর দেশবন্ধুকে আমরা দেখতে পাই গঠনমূলক কাজে 

আত্মনিয়োগ করতে । “বাংলার কথায়' বাংলার অবহেলিত 

গ্রামগুলির পুনরুজ্জীবন ও সংগঠনের যে চিন্তা ও পরিকল্পন1 ছিল, 

আজ আট বছর পরে, দেশবন্ধুর কণ্ঠে ঠিক সেই জিনিস শোন! 
গেল। এই সময়ে তিনি যে আবেদনটি প্রচার করেছিলেন নেটি 

এই প্রসঙ্গে ন্মর্তব্য। সেই বিবৃতিতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহটি 

কলকাতায় ও হাগুড়ায় “ম্বরাজ্য-সপ্তাহ' হিসাবে প্রাতপালিত হওয়ার 

কথ! ছিল। এই সময়ের মধ্যে দেশের সর্বত্র সভা-সমিতি হবে, 

মেই সভায় জনসাধারণকে দেশের বর্তমান অবস্থা বুঝিয়ে দিতে 

হবে, দমনমূলক আইনের প্র।তবাঁদ করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকের। 

বাড়ি বাড়ি গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করবে । এই বিবৃতির শেষভাগে এই 

কথাটি ছিল £ এ 80068] 0০ 5০0. 60 01]. 10, 00০ ৮1119565 

ভ1)21০) 25 ] 17956 2172595 10211্20) 1125 001 521%2101017,, 

এই কথার মধ্যে আমর] কি পল্লী-দরদী দেশবন্ধুকে দেখতে পাই না? 

দেশবন্ধু বরাবর পল্লীসংগঠনের কাজের উপর বিশেষ জোর 
দিতেন। ১৯১৭-তে ভবানীপুরের বক্তৃতায় পল্লীবাংলার কথা 
বিশেষভাবেই উল্লিখিত ছিল। তিনি মনে করতেন যদি পল্লীসংগঠন 

ন। হয়, দরিদ্র কৃষকের ও ছুতোর, কামারের যদি বারোমাসই 

ছুখকষ্টে কাটে, গ্রাম যদি ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্ন হয়, যদি গ্রামীণ 

সমাজের সংহতি, একতা, স্সেহ, প্রেম__শিথিল হয়ে যায় তবে 

কাকে নিয়ে কাজ করবেন, কোথায় বা কাজ করবেন? 

৯444০727207 4 91000 ও 7278980. 



৮৪ দেশবন্ধু 

এই ছুঃসাধ্য সাধনের জন্য তিনি তিন লক্ষ টাক চেয়েছিলেন । 
১লা ডিসেম্বর থেকে সাত দিনের জন্য ম্বরাজ্য-সপ্তাহ' নাম দিয়ে 

এই কাঁজে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করলেন ৷ কিন্তু সেদিন তিনি 

এই মহাব্রত সাধনের জন্য উপযুক্ত কর্মীর অভাব বোধ করলেন। 
স্থভাষ কাছে নেই, সত্যেন, অনিলবরণ নির্বাসিত, শীসমল 

অনুপস্থিত, সাতকড়ি অনুস্থ। অন্তান্য কর্মীরাও বড় কেউ কাছে 

আসে নি। একমাত্র প্রতাপচন্্র গুহ রাঁয় তার এই কাঁজে সহায়ক 

ছিলেন। গোঁট! ডিদেম্বরটাই তিনি টাক তোলার কাঁজে নিজের 

সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন-__অলিতে-গলিতে সভা করে, দোকানে 

দোকানে ও বাঁড়ি বাড়ি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে মাত্র লাখখানিক 

টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। এই একমা;সর পরিশ্রমে তার 

শরীর একেবারেই ভেঙে যাঁয়। এই অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে 

এই সময়ে একদিন সকালে কলকাতার এক প্রখাত ধনীর বাড়িতে 

গিয়েছিলেন তিনি । সঙ্গে ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়। 

শরতচান্দ্রের বিবরণ থেকে জানা যাঁয় যে, এজন ছুইঘণ্টাকাল তাঁকে 

অপেক্ষা করতে হয়েছিল, অথচ তিনি বিন্দুমাত্র ধৈর্যচ্যুত হন নি।* 

এই স্বরাজ্য-সপ্তাহে হাঁওড়ায় একস্থানে দেশবন্ধু বলেছিলেন £ 

“আজ জীবনের সন্ধিক্ষণে দাড়িয়ে আমি স্থির বুঝেছি পল্লীসমাজ 

ভারতের জীবন, পল্লীসংগঠনেই ভারতের মুক্তি। আজ আমি কর্প্দকহীন, 

আমার টাকা থাকলে বা আমি যদ্দি প্র্যাকটিস করতাম তাহলে সামান্ত 

টাকার জন্গ আপনাদের ছারস্থ হতাম না ।-..আপনারা যদি সকলে মিলে এই 

ভাঁর বন না করেন আমি এক] কি করতে পারি? ব্যবসা না ছাড়লে 

আমিই সমস্ত অর্থ দিতে পারতাম, কিন্ত আজ আমি দরিদ্র, অক্ষম, 

কপর্দকহীন। আমি তো নিজের জন্য ভিক্ষাঝুলি নিয়ে আপনাদের সম্মুখে 

উপস্থিত হইনি। আমি চাই ভায়তের মুক্তির জন্য আমাদের প্রদেয় শুন্ধ। 

আজ এই সুদূরকালের ব্যবধানে, আমরা যখন এই কথাগুলি 

স্মরণ করি, তখন বুঝতে পারি, কি বেদন! ও নৈরাস্ট্ের মধ্য দিয়ে 

* মানিক বন্থমতী, শ্রাবণ, ১৩৩২ 
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সেদ্দিন তাকে অগ্রমর হতে হয়েছিল । আজ তাই মনে হয়, সেদিন 

দেশবন্ধু যখন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তার স্বজাতির সামনে এসে 

দাড়ালেন, তখন আমরা সে-ই ভিখারীকে ঠিকমতো ভিক্ষা দিতে 

পারি শি, তাকে সম্মান প্রদর্শন তে দূরের কথা । কবি তাই সখেদে 
বলেছেন £ 

“দেহি ভবতি ভিকষাম্ বলি ফ্লাড়ালে রাজ-ভিখারী 
খুলিস না দ্বার, পেলে না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী। 

বলিলে, “দেবে না? লহ তবে দান-__ 

ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ 

দিল না ভিক্ষা, নিল নাঁক দান; ফিরিয়া চলিলে যোগী ! 

যে জীবন কেহ লইল ন তাহা মৃত্যু লইল মাঁগি।* 

এই সময়ে স্বরাজ্যদল কিছুটা ছত্রভঙ্গ ও ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছিল। 

গ্রধান কর্মীগণ সবাই তখন কারান্তরালে, বাইরে কাজের লোক 

তেমন ছিল না, অর্থের অভাব তো ছিলই । কখিত আছে, দেশবন্ধু 
তার সহকর্মীদের প্রায়ই বলতেন, 'কাজ তো আমার একার নয় ।; 

হায়, চির-বিক্রোহি ! স্বাধীনতা-যজ্ঞে অমনভাঁবে সবন্ধ অর্পণ করেও 

তোমার পক্ষে স্বজাতির অন্তরে সেই চেতন। জাগিয়ে তোলা সম্ভব 

হয়নি যাঃ ফলে দলে দলে লোক এসে তোমার কাছে আত্মসমপণ 

করবে। কাজ তোমার একাঁরই ছিল--এই সত্যট! বোধ করি 

তোমার স্বাদেশবাসী। তোমাকে অকালে হারিয়ে বুঝতে পেরেছিল । 

বুঝতে পেরেছিল-_ভিতরের আগুন আর বাইরের কর্মভাঁর তোমার 

অকাল-মৃত্যুর কারণ ছিল। | 
আগেই বলা হয়েছে যে, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ তার প্রিয় সহকমিবৃন্দ 

যখন আচন্বিতে অভিন্যান্প আইনে গ্রেপ্তার হন তখন দেশবন্ধুর 

স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল ছিল না এবং স্বাস্থ্যলাভের জন্যই তিনি তখন 

সিমলায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তর তাগ্যবিধাতা বুঝি তাঁর ভাগ্যে 

বিশ্রাম স্থখ লেখেন নি; তাই সম্পূর্ণ অবকাশ যাপনের পূর্বেই 

_ চিততনামা £ নজরুল 
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তাকে কলকাতায় ফিরতে হয়। আর ফিরে এসেই তিন সপ্তাহকাল 

ধরে ন্বরাজ্য ভাণ্ডারের জঙ্ত একলক্ষ টাক। সংগ্রহ করতে আহার- 

নিদ্রা-বিশ্রাম ভূলে তাকে যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয় তার ফলে 
তিনি গুরুতররূপে অনুস্তথ হয়ে পড়েন । সেই অসুস্থ শরীর নিয়েই 

জিনি বেলগাও কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন । সেই তাঁর শেষ- 

বরের মতো জাতীয় মহাসভাঁর বাধিক মধিবেশনে যোগদান | 

১৯১৪, ডিসেম্বর । 

বেলর্গাওতে কংগ্রেসের ৩৯তম অধিবেশন | 

সভাপতি-_-মোহনদাস করমটাদ গান্ধী । 

অমৃতসর কংগ্রস থেকে যে মানুষটিকে ভারতবাসা কংগ্রেসের 

কাণ্ডারী হিসাবে পেয়েছি, যিনি কংগ্রেসের প্রকৃত অধিনায়ক, 

সেই গান্ধী যে কখনো কংগ্রেমের বাষিক অধিবেশনে মভাপতি 

নিবাচিত হবেন, এট। অনেকেরই চিন্তার বাইরে ছিল জওহরলাল 

তাই লিখেছেন £ গু 10602521924 0০ 05092051555 

5295101) 585 10210] 26 72159181), 210 (32100101]1 ৪5 

17155102106, 01 1017): 609 102001076 0172 (50151255 

[125102776 ৮725 50100661117 11) 00617096012 04 21)610111706050 

101 1062 1380 10106 10221 002 021:0072102176 5002] 

01551061708 এই কংগ্রেসেও দেশবন্ধুর জয়লাত হয়। গান্ধী 
ও তার মধ্যে সম্পূর্ণ পুনসিলন ঘটল এই সময়ে । দেশবন্ধু জানতেন 
গান্ধীর কারামুক্তির পর ইহা! প্রত্যাশিত ছিল। 

বেলরগাও কংগ্রেসে শেষবারের মতো দেশবদ্ধু বলেন : “06 

00168100180 5%020660 ৪. 12950 01 00811615821 132169101 

০৫ 7$121726709, 1795 0159100011)690 16. 1 001]5 102112ঘ6 

1 50105000016 010£19170102-"-00101801] ৮৮01: 15 730 

006 70210021721) 00116 0: 200৮1 10) 0112 3%81:2]155. 
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কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই আইনসভা দখল করা কংগ্রেসের 
সর্বপ্রধান রাঁজনৈতিক কার্ধন্চী বলে গৃহীত হয়। এইভাবে দেখা 
যায় যে, ১৯২৪ সালটি যখন শেষ হয় তখন দেশের রাজনীতিতে 
স্বরাজ্যদলের অক্ষুণ্ন প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর তখন 
স্বরাজ্যদল এবং কংগ্রেস এক ও অভিন্ন হয়ে উঠেছে । আর সেই 
স্বরাজ্যদলের দলপতি হিসাবে দেশবন্ধু অপ্রতিহত প্রভাবের সঙ্গে 
তার নেতৃত্বের রাজদণ্ড পরিচালনা করতে থাঁকেন। 

১৯২৪ সাল শেষ হয়ে আরন্ত হয় ১৯২৫। 

দেশবন্ধুর জীবনের সর্বশেষ বংসর। 

বেলগও থেকে জ্বর নিরে ফিরলেন তিনি। চিকিৎসকগণ 

পরীক্ষা করে বলেন বিলিয়াম কলিক। সেই অবস্থায় বিছানা 
থেকে ওঠা নিষেধ । কিন্তু আইনসভাঁয় বেঙ্গল অন্ডিনান্স সম্পকিত 

বিল (0:01791502 73111 ) সরকার পক্ষ থেকে উত্থাপিত হওয়ার 

আয়োজন চলছিল। ১৯২৪ সালে গভর্ণর-জেনারেল যে অন্ডিনান্স 

জারি করেছিলেন, তা বাংলা-দরকাীরের হাতে কাউকে বিন। কারণে 

গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে কারারুদ্ধ রাখার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়েছিল । 

তখন থেকেই এই প্রদেশে প্রকৃতপক্ষে অন্ডিনান্সের শাসন চলছিল । 

*৯২৫-এর এপ্রিল মাসে তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কথা । তাই 

সকার পক্ষ থেকে এ ক্ষমতা! বজায় রাখার জন্যে নেপথ্যে উদ্ভোগ 
আন্রাজন চলছিল-_ঠার! জাইনসভায় আলোচনার জন্য অডিনান্স 

বিল দমে একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করেন। এই বিলের মধ্যে 

রৌলট বলের প্রধান প্রধান ধারাগুলি নন্গিবিষ্ট হয়। স্বরাজ্যপার্টির 
ক্ষমত। «্পে করা ও বিপ্লববাদ দমন-_এই ছুটি উদ্দেশ্টা সাধনের জন্যই 

এই বিল রূত হয়। আইনসভায় যাতে এই বিলটি পাস হয় 
সেজন্য সরব্র তাদের সমস্ত ক্ষমতা নিয়োগ করলেন। স্বরাজীর। 

কাউন্সিলে ন মাইনরিটি বললেই হয়, এমন অবস্থায় সরকারের 
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আশ! ছিল যে, বিলটি আইনসভায় উত্থাপিত হলে সহজে ও বিনা 

বাধায় পাস করিয়ে নেওয়। অসম্ভব হবে ন|। 

রোগশয্যায় শুয়ে দেশবন্ধু যখন এই সংবাদ পেলেন, ভখন 
তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ৭ই জানুয়ারি সকালে 

তার রোগশয্যা থেকেই তিনি ঘোষণা করলেন £ ৮7076 91801 

1111 15 00101175 00101 01500795101). 11001750 21:02100 21 21) 

0056 2150. 01000992 16. সর্বনাশ, শরীরের এই অবস্থায় তিনি 

কাউন্সিলে যাবেন কি করে! সবাই উদ্দিগ্ন হয়, নিষেধ করে । 

তিনি বলেন, “তোঁমর। বুঝতে পারছ না ওরা আমাকে মারবার 
জন্যই অভ্ডিনান্স জারি করেছিল আর সেই একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত 

হয়ে ওরা এই বিল নিয়ে আসছে । আমার ছেলেরা সব বিন! 

বিচারে আটক রয়েছে, তাদের আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যেমন 

করে পারি জেল থেকে তাদের বের করে নিয়ে আসব । আমাকে 

তোমরা নিষেধ করো না) 

নেতা একেই বলে। বস্ত্বত সুভাষচন্দ্র প্রমুখ তরুণদের গ্রেপ্তারের 

পর থেকে দেশবন্ধু এতদূর বিচলিত হয়েছিলেন যে ভাষায় তা প্রকাশ 

করবার নয়, তা শুধু আমা”দ্র অনুভূতিসাপেক্ষ। পাটনা থেকে 

স্ুতাষচন্দ্রকে তিনি যে সর্বশেষ ইিখানি লিখেছিলেন সেটি এই 

প্রসঙ্গে স্মতব্য ৷ স্থুভাষচন্দ্রের কাছে এই পত্রখানি দেশবন্ধুর অমূল্য 

শেষ স্মৃতিচিহ্রূপে পরিগণিত হয়েছিল । তিনি লিখেছেন, তীহর 

সহকর্মা ও অমুচরদের গ্রেপ্তারের পর তিনি যেরূপ যন্ত্রণায় কাঁলক্প 
করিতেছিলেন তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন সেই পত্রে ছিল। সে ধস্ত্রণা 

যে কত তীব্র ত৷ শুধু তিনি বুঝিতে পারেন যিনি দেশবন্ধুর /্লীণের 

পরিচয় পাইয়াছেন। ঘুরে ফিরে সেই প্রাণের কথাটা) আসে । 

তার বাইরের সম্পদ তে! লোকচক্ষুর গোচরে ছিল, করি এই যে 
তার অন্তরের সম্পদ-__সহানুভূতি ও সহ্ৃদয়তায় অভির্ষিটিতি একটি 

প্রাথ__এর সন্ধান সেদিন ক'জন রাখত? 



দেশ বন্ধু টিটি 

স্বরাজ্য পার্টি দেখল, লর্ড লিটন এই বিল পাস করাতে 
কৃতসংকল্প । এই বিল মঞ্জুর হলে এরই বলে সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা 
আরে! বৃদ্ধি পাবে। রৌলট বিলের মূল ধারাগুলে। এতে গৃহীত 
হওয়াতে এই বিল গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রৌলট বিল আবার গৃহীত 
হবে। এই আশঙ্কা করে ব্বরাজ্যদলের নেতৃবৃন্দ উদ্দিগ্ন হয়ে পড়েন। 
কাউন্সিলে ঠাদের সভ্যসংখ্য। তখন অল্প, তাঁর সাহাধ্যে এই বিল 

অগ্রাহা করার সম্ভাবন ছিল না। কিন্তু দেশবন্ধু নিশ্চিন্ত ছিলেন ন1। 

চিকিৎসকগণের নিষেধ অগ্রান্ত করে তিনি পাটনা থেকে কলকাতায় 

চলে আসেন এবং তার সংকল্প ঘোষণ। করেন । 

কাউন্সিলে তখন সভ্যদের মধ্যে কোন্ পক্ষে জয়লাভের সম্ভাবন! 

আছে তার আলোচন। চলছিল, এমন সময় একটি স্রেচারে শায়িত 

অবস্থায় দেশবন্ধুকে কাউন্সিল-কক্ষে নিয়ে আসা হয়। তার সঙ্গে 
আছেন ছু'জন ডাক্তার-_বিধানচন্দ্র ও জে. এন. দাসগুপ্ত। ছু'জনেই 
আইনসভার সদস্ত। মুহুর্তমধ্যে বিছ্যৎগতিতে সে সংবাদ সর্বত্র 
প্রচারিত হলো৷। সত্যগণ দলে দলে রোঁগজীর্ণ দেশবন্ধুকে দেখতে 

এলেন; রোগ-কাতর হলেও তিনি সকলের সঙ্গে আন্তরিকতার 

সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন । “এ অবস্থায় আপনার কাউন্সিলে 

আঙসা। উচিত হয় নি। এমন কথা! বললেন কেউ কেউ। 

দেশবন্ধু বললেন, ভিখারীর সে ওচিত্য অনৌচিত্যের বোধ থাকলে 
ভিক্ষা! তে1 জুটে না)” সর্বত্যাগী বিরাট পুরুষ আজ বাংলার যুবকদের 
জন্য ভোট-ভিক্ষা করতে রোগশীর্ণ দেহে কাউন্সিলে উপস্থিত হয়েছেন। 

কারণ তিনি জানতেন, এই বিল পাঁস হলে হাজার হাজার ছেলেদের 

বিনাবিচারে অস্তরীণ ও বন্দী করা হবে। তীর মুখে এই কথা শুনে, 
কারো সাধ্য হলে না যে তিক্ষ। প্রত্যাখ্যান করতে পারেন । 

বিছ্যৎগতিতে প্রতিক্রিয়া! আর্ত হলো । তার সুস্থাবস্থায় যারা তার 
স্বপক্ষে ভোট দেন নি, আজ স্্রেচারে বাহিত দেশবন্ধুকে দেখে ও ভার 

মুখে এই কথা শুনে তাদের প্রাণও গলে গেল। ধারা ছ্িধা 



রি দেশবন্ধু 

করছিলেন, তাদের কোন দ্বিধাই আর রইল না ধারা ব্বরাজ্যদল- 

ভুক্ত না হয়েও এর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তাদের 

সহানুভূতি দৃঢ়তর হলো। পুথিবীর কোন দেশের কোন আইন- 
সভায় এমন দৃশ্য দেখা যায়নি আজ পরন্ত। 

যথাসময়ে ট্রেজারি-বেঞ্চ থেকে অডিনান্স বিল উপস্থাপিত করা 

হলো । শুরু হয় ব্র্যাক বিলের আলোচনা । সরকার পক্ষ প্রমাদ 

গণলেন। অন্যদিকে বৃদ্ধি পায় স্বরাজ্যদলের চাঞ্চল্য ও উত্তেজন।। 

ভোটগণন! শেষ হলে দেখা গেল বহু ভোটের বলে ব্র্যাক বিল 
অগ্রাহ হয়েছে । অবিরাম হর্ষধ্বনির মধ্যে জয়দৃপ্ত দেশবন্ধু 

অনেকাংশে সুস্থ হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন । কাউন্সিলে বিলটি 

পরিত্যক্ত হলো বটে কিন্তু তিনদিন যেতে ন। যেতেই লর্ড লিটন তার 

অতিরিক্ত ক্ষমতা-বলে তা মঞ্জুর (০6:05) করে দিলেন । লোকে 

দেখল নতুন শাসনতন্ত্রের আমলেও লোকমত কেমন করে অগ্রাহা 

হয়। অতঃপর ২৭শে জানুয়ারি চিকিৎসকগণের সনিবন্ধ অনুরোধে 

বিশ্রামলাভের জন্য দেশবন্ধু পাটন! গমন করেন । 

মার্চ মাসে আবার আইনসভার কাজ আরম্ভ হলে তাকে আবার 

কলকাতায় ফিরত হয়। প্রদেশের মন্ত্রী নিয়োগের বিষয়টা আবার 

নতুন করে আলোচনা হবে, আইনসভায় তিনি উপস্থিত না থাকলে 

গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি যোগ্যতার সঙ্গে কে আলোচনা করবে ? 
আইনসভার এই বৈঠকেই তিনি তার সর্বশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। 

সেই বক্তৃতার কিছু অংশ এখানে উদ্ধত হলে। ঃ 
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তার এই যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার পর তৃতীয়বারের মতো মন্ত্রিদের বেতন 
অগ্রাহ্ হয় (২৩শে মার্চ) ১৯২৫) এবং দেশবন্ধু বাংলাদেশে 

দ্বৈতশামনের সমাধি রচনা করেন। তার জীবিতকালে এর 
পুনরুজ্লীবন আর সম্ভব হয়নি। এই সমর তার সম্পর্কে 

'স্টেটস্ম্যান্ পত্রিকায় এই মন্তব্যটি কর! হয়েছিল £ এ 0. 2. 
1085 15 1018+9 2৮11 £17101015) 901:%2180 0৫ 018903১ 13096 

50917716091 10106 15 110500৮1106 00101-8] 12900119162175 

9 0176 10:06 0 17866. তথাপি ইতিহাসে ব্বর্ণাক্ষরে এই কথা 

লেখা থাকবে যে, বাংলাদেশে দ্বৈতশাসন অচল করে দিয়ে দেশবন্ধু 
তার পার্লামেন্টারি প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। এই তাঁর 
শ্রেষ্ঠ কীতি। 

বাংলাদেশের অচল অবস্থা দূর করবার জন্য এবার সচেতন হলেন 

বাংলা-সরকার । কলকাতার শেতাঙ্গ সমাজের সনিবন্ধ অনুরোধে 

এই সময়ে দেশবন্ধু-লিটন সাক্ষাৎকার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 
দেশবন্ধু নিজেও এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের 
কথ! গভীরভাবেই চিন্তা করছিলেন । কারণ তার মনে এই ধারণাটা 

তখন বদ্ধমূল ছিল যে, অহিংসায় বরং সম্ভব; কিন্ত হিংসাত্মক পথে 

ত্বরাজ পাওয়। যাবে না। যখন লর্ড লিটনের সঙ্গে দেশবন্ধুর সাক্ষাৎ 

হয় তখন সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা 

হয়, তিনি যেন প্রকাশ্টে হিংসাত্মক কার্ষের নিন্দা করে এই কথা 

বলেন যে রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের ই প্রকৃষ্ট পন্থা নয়। 



২ দেশবন্ধু 

২৯শে মাচ, ১৯২৫। 

দেশবন্ধু এই বিবৃতি প্রচার করলেন £ 
'আমি আগেও বলেছি আবার এখনো বলছি যে, আমি রাজনৈতিক গু- 

হত্যা_যে কোন প্রকারের হিংসাত্বক কাজের বিরোধী । আমি মনে করি ইহা! 
আমাদের ধর্মীয় শিক্ষারও বিরোধী । আমি স্থুনিশ্চিতভাঁবেই অনুভব করি ষে, 
যদি হিংসাত্মক কাধ আমাদের রাজনৈতিক জীবনের গভীরে প্রবেশ করে, 
তাহলে স্বরাজের পথ চিরদ্দিনের মতো রুদ্ধ হয়ে যাবে। কাজেই এখন 
আমর! দেশে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে আমি এর অবসান কামনা করি। 

আমি আগেও বলেছি, আবার এখনো বলছি যে, আঁমি সকল রকম 

সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং হিংসাত্বক কার্ষের মতো আমি এই জাতীয় 
অত্যাচারকেও ঘ্বণা করি। অত্যাচার ছারা রাজনৈতিক গুধ্ঠহত্যা কখনো 

বন্ধ হয় না। এবং অত্যাচারের ফলে ইহার পরমাঘু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া বিচিন্ 

নয়, অস্বাভাবিক ময়। আমরা স্বরাঁজলাঁভের জন্য দুঢ়সংকল্প এবং সাআাজ্যের 

মধ্যে সম্মানজনক মংশীদারত্বে ও সমতার ভিত্তিতেই আমরা ভারতের 

স্বাধীনতা চাই । হয়ত এই সংগ্রাম সুদীর্ঘ হবে, কিন্তু আমরা শেষ পর্যস্ত 
সংগ্রাম করার জন্য দৃঢসংকল্প। 

বাংলার তরুণদের আমি বলি-_স্বরাঁজলাভের জন্য তোমরা সংগ্রাম কর, 

কিন্তু পরিষ্ারভাবে সংগ্রাম কর। তোমাদের অভীষ্টের উপরে যেন কলঙ্ক 

আরোপিত না হয়। কঠিন ও অবিশ্রাস্ত সংগ্রামের পথে আমি তোমাদের 
আহ্বান করছি। স্বরাঁজলাভ করতে সমস্ত বাধা-বিদ্ন অদ্বিক্রম করে এগিয়ে 

চলো । 

আর ইংরেজদের আমি বলি, তোমর আমাদের ভুল বুঝো না। তোমরা 
তোমাদের মনের বৃথা সন্দেহ দূর করো। সরকারের অত্যাচারকে তোমরা 

সমর্থন করো ন__তা ঘযদ্দি করো তবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের 

রাজনৈতিক জীবনে হিংসাত্মক পদ্ধতি অনিবার্ষভাঁবে প্রতিষ্িত হবে । 

এই বিবৃতির ছত্রে ছত্রে আমরা দেশবন্ধুর মধ্যে একজন প্রথম 

শ্রেণীর রাট্রনেতাকে পাই ধীর বিচক্ষণতা ও দূরদর্গিতা ছিল অতুলনীয়। 
লর্ড বার্কেনহেড তখন ভারতসচিব। সংবাদপত্রে দেশবন্ধুর এই 

বিবৃতি পাঠ করে তিনি অবিলম্বে সাড়া দ্রিলেন| তখন বিলাতের 
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পার্লামেন্টে (হাউন অব লর্ডদ-এ) বেঙ্গল অন্ডিনান্স সম্পর্কে 

আলোচন! চলছিল । তিনি মুক্তকণ্ঠেই বললেন যে, তিনি তার মন 
থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর করতে প্রস্তুত আছেন। দেশবন্ধুর আবেদন 

অনুযায়ী অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি ভারতবাসীর উদ্দেশে একটি 

আবেদন জানালেন এবং সর্বপ্রকার হিংসাত্বক ও সন্ত্রাসবাদী 

কার্ধকলাপের অবসান ঘটিয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে 

অনুরোধ করলেন । 

দেশবন্ধু ও লর্ড বার্কেনহেডের এই ছুইটি বিবৃতির ফলে ভারতের 

রাজনৈতিক দৃশ্যপট পরিবতিত হয়। ৩রা এপ্রিল পাটনায় এক 
বক্তৃতায় দেশবন্ধু বললেন £ 

লর্ড বার্কেনহেড খোল। মন নিয়েই কথা বলেছেন। তিনি ষে তাঁর মন 

থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর করতে সম্মত হয়েছেন, এজন্ব আমি খুব আনন্দ বোঁধ 

করছি। ভারতসচিবের এই বিবৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ। আমি ১৯২২ সালে 
আমার গয়ার ভাষণে আমার কথা! খোলাখুলি ভাবেই জানিয়েছি । কিন্তু 

যতক্ষণ পর্যস্ত সরকারের পক্ষ থেকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করানা হচ্ছে 

ততক্ষণ পর্যন্ত আমার গ্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। বেঙ্গল অভিনান্স কতৃপক্ষের 

হাতে অবাঁধ ক্ষমত| তুলে দিয়েছে যার ফলে আইন-আদালতের কাঁজ সংকুচিত 
হয়ে গিয়েছে । কি কি কারণের জন্য ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক আন্দোলনের 

স্ট্টি হয়েছে, লর্ড বার্কেনহেডকে আমি অন্থরোধ করছি, তিনি ধেন 

এই বিষয়ে একটি পুঙ্থান্থুপুঙ্ঘ তদন্ত করেন। আমি দৃভাবেই বিশ্বাস করি 

যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা একমাত্র অহিংসার পথেই সম্ভব। বিপ্লবীদের 

হিংসাত্মক কাজের আমি যেমন নিন্দা করি, তেমনি আমি সরকারের 

স্বৈরাচারেরও নিন্দা করি-_ইহাও একপ্রকার হিংসাত্মক কাজ। আত্মমর্াদা- 

সম্পন্ন একটি জাতি কোন্ কোন্ শর্তে হযোগিতা৷ করতে পারে, তা আমি 

বলেছি । এখন সবটাই নির্ভর করছে সরকার ও ইংরাজদের স্বিবেচনার 

উপর ।” 

ইংলগ্ের সংরক্ষণশীল দলের মুখপত্র “দি টাইমস্' ও “দি ভেলি 
হেরান্ড পত্রিকায় দেশবন্ধুর এই ঘোষণা! বিশেষভাবে সমাদৃত হয় 



১৪ দেশ বন্ধু 

এবং হাউস অব কমন্স-এ সহকারী ভারতমচিব বলেন যে, হিংসাত্মক 

কার্যসম্পর্কে তার গভর্ণমেপ্ট দেশবন্ধু দাশের এই বিবৃতিকে ম্বাগত 
জানাচ্ছে। এই পটভূমিকাতেই ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
সম্মিলনের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 

এখানে উল্লেখ্য যে, স্বরাজ্যদল কি কি সম্মানজনক শর্তে 

সহযোগিতা করতে পারে তা জানবার পর ভাঁরতসচিব দেশবন্কুকে 

বিপ্লবদমনে সরকারকে সাহায্য করবার জন্য আহ্বান করেন। 

দেশবদ্ধু তৎকালীন অবস্থায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে 
আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করেন নি-_ এই মর্মে তখনকার কোন কোন 

কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এমন কি, তার এই আপোস 

প্রচেষ্টাকে লঘু করে দেখা হয়েছিল ও আকাশকুম্থম বলে পরিহাস 

পর্যন্ত কর! হয়েছিল। উাদের বক্তব্য ছিল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 

অন্তর্গত পরাধীন দেশের কোন ব্যক্তি বা দল সমানে সমানে 

সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে একটি 

সাময়িক পত্রিকায় এই মন্তব্যট কর হয়েছিল £ ইস্পাতের শিকল 

সোনার গিল্টি থাকিলেও উহা! শিকল, গলার হার নহে । গভর্ণমেণ্ট 

কাহ।কেও সহযোগিতা করতে ডাকিল, এই সহযোগিতার প্রকৃত অর্থ 
অনুবতিতা, যদিও তাহার উপর সহযোগিতার রং মাখান থাকিতে 

পারে ।** কিন্ত আমরা অনুমান করতে পারি, অন্ুবতিতাকে 

গি্টি করে বা রং ফলিয়ে সহযোগিতার চেহারা দিলেও তা ষে 
কখনো সম্মানজনক হতে পারে না, এটা দেশবন্ধু নিশ্চয়ই বুঝতেন । 

দেশবন্ধু আরো বুঝতেন যে, 41006 £০৪81 ০: 01১৪ 0০91101081 

৪৬০100010 ০0৫ 10019. 25 21 2009] 1921006]1 11) 006 

00120100920 52810. 2100 1806 25 2, 005010 02192170216, 

গ্রেসের মঞ্চ থেকে এই কথা প্রথম বল। হয় ১৯০৪ সালের 

বোম্বাই অধিবেশনে । স্যার হেনরি কটন ছিলেন এই অধিবেশনের 

* প্রবানী। বৈশাখ। ১৩৩২ 
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সভাপতি । এর প্রতিধ্বনি শোন! গেল ১৯*৫-এ কাঁনী কংগ্রেসে 
গোখেলের কণ্ঠে এবং ১৯০৬-এ কলিকাতা কংগ্রেমে নৌরজির কণ্ঠে। 
তারপর ১৯২৫ সালে দেখা গেল যে, দেশবদ্ধু যেন সেই আদর্শটাকেই 
দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করলেন। দেশবদ্ধুর রাজনৈতিক ধ্যান- 
ধারণ। গভীরভাবে অনুসরণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 

হতে পারি যে, শেষের দিকে তিনি যেন ক্রমশ£ই বুঝতে পারছিলেন 
যে, 4& 09001 005 1706 1052 15 11702011061)06 7 21 

811101006 1 2120061)01 00176. এর অনেক কাল পরে 

দেশবিভাগের পর আমর] দেখতে পেলাম যে, ১৯২৯ সালে লাহোর 

কংগ্রেসে উত্থাপিতপূর্ণ স্বরাজের ধারণ! বা! ০0106 বজায় রেখেও 

স্বাধীন ভারতের পক্ষে কমনওয়েলথের সভ্য হতে বাধে নি। 

কাজেই সাম্রাজ্যের মধ্যে সমান অংশীদারত্বের দাবীতে সহযোগিতার 

হস্ত গ্রসারণ করে দেশবন্ধু সেদিন যথার্থ রাজনৈতিক দূরদণিতারই 
পরিচয় দিয়েছিলেন। এইক্ষেত্রে তিনি ভারতের রাজনৈতিক 

বিবর্তনের ধার! অনুনরণ করেই তর লক্ষ্যসাধনে অগ্রসর হয়ে- 

ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর ফরিদপুরের ভাষণের 
মধ্যেই এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। 



॥ ছাব্বিশ ॥ 

খর মে, ১৯২৫। 

ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন | 

সভাপতি-_ দেশবন্ধু, উদ্বোধক- মহাত্মা গান্ধী । 
দেশবন্ধু বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার জীবনদীপ 

নির্বাপিত হতে আর বিলম্ব নেই । তাই এই সম্মিলনীতে উদ্বোধকরূপে 
যোগদান করার জন্য তিনি বিশেষভাবে গান্ধীকে আমন্ত্রণ করে- 

ছিলেন। )১ল। মে গান্ধী কলকাতায় এসে পৌছলেন। দেশবন্ধু তার 
বামভবন দেশের কাজে দান করেছেন এবং অন্নুস্থ শরীর নিয়েই 

তিনি ফরিদপুর গেছেন- মির্জাপুর পার্কের এক জনসভায় অশ্রভার1- 
ক্রান্ত চিত্তে গান্ধী যখন এই কথ ব্যক্ত করে বলেন £ "1786 1,056 

৪1702200601 100817510]) 7)01010521-02101755 70 108510159700100. 

176 10850190901 10 01021781005 0: 6.2 0:056225 10. 01061 

€0 01৮25 1)1105217 01 0102 16950 ড৮250152 01 ৮০৪10 0080 

1) 70099525520 11 0106 ড/0::10....] 02101800 ০00061%5 ০0 

55701) 50102130009 380116105 01 ৪৬০1: 00175 0136 103 ০৪11 

0165 0ড/.+__তখন উপস্থিত সকলের চক্ষুই সজল হয়ে উঠেছিল । 

দেশমাতৃকাঁর চরণে এমন করে সর্বন্ধ অর্পণ, পৃথিবীতে আর কে 
করতে পেরেছে? আর সেই অভ্ুলনীয় ত্যাগের কথা নিজ মুখে 

বলে গেলেন মহাত্ম। গান্ধী। দেশবন্ধুর মহুত্ব কোথায়, সেটা! আজ 
তিনি অনুভব করলেন তার হৃদয়-মন দিয়ে । 

বাসস্তী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে দেশবন্ধু ১লা মে ফরিদপুরে এসে 
পৌছলেন। গান্ধী এসে পৌছলেন তার পরের দিন সকালবেলায়। 

ফরিদপুরবাসী উভয় নেতাকেই জানালো উচ্ছদিত অভিনন্দন । 
ভার মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করার আগে দেশবন্ধু মহাত্ম! গান্ধীকে এই 



দবেশবন্ধু ৯৭ 
বলে সম্বোধন করলেন £ 71919070801, 16 15 10 19:00 
ঠ1511566 6০ ড/6100006 700. ৪9 1:69106706 ০01 02 9617681 
10051780191] (50182:295. [1796 10620 ০৪]: 101]0দ21 (102 
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০৩] 110501790101) 210 £01081)06. যখন তিনি সভায় দাড়িয়ে 
আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে এই কথাগুলি বলেন এবং গান্ধীর দীর্ঘায়ু কামন! 
করে সবশেষে তিনি যখন এই কথাগুলি উচ্চারণ করেন, "্বরাজ 

অভ্িত ন। হওয়া পর্যস্ত ভগবান আমাদের চালক হয়ে আমাদিগকে 

অনুপ্রাণিত করুন'_-তখন সভায় উপস্থিত সকলে দেশবন্ধুর মুখের 
দিকে তাকিয়ে দেখল যে, রোগবিবর্ণ সেই মুখে ফুটে উঠেছে এক 
প্রণান্ত জ্যোতি আর আশার আলো । এ বিক্ষোরণ নয়-_উদ্ভাসন | 

স্বদেশ-সেবাত্রতে সমগিত একটি চিত্তের মহিমান্বিত উদ্ভাসন। 
স্থভাষচন্দ্র লিখেছেন £ 

“বেঙ্গল অভিনান্স বিল যখন লাটসাহেবের বিশেষ ক্ষমতা-বলে বিধিবদ্ধ 
হয়, তখন ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয় এবং দেশের 
সংকটজনক পরিস্থিতি বিবেচন। করে, উক্ত সম্মিলনীতে দেশবন্ুকেই সভাপতি 
নির্বাচিত কর হয়। চিকিৎসকগণের নিষেধ সত্বেও অন্থন্থ শরীর নিয়েই 
তিৰি ফরিদপুর গিয়ে সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করতে দৃঢ়দংকল্প হন। তখন 
ফেড বুঝতে পারে নি কেন তিনি- ফরিদপুর যেতে এত ব্যগ্র হয়েছিলেন । 

কারণ যদিও সংবাদপত্রে প্রদত্ত তার বিবৃতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার 
পক্ষে ষথেষ্ট ছিল, তথাপি সরকারের উপরোধে গ্রকাশ্টে তিনি তার দাবীপ্তলি 
জানাতে চাইলেন । অধিকন্ত, সরকারকে তিনি এইটাই বলতে চেয়েছিলেন 
যে, কংগ্রেসের অধিকাংশ লোকের নিকট তাঁর মত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত 

হওয়ায়, সরকার ঘর্দি কোনরকম আপোসে সম্মত হন তাহলে কংগ্রেসকে দিয়ে 
রাজী করান তার পক্ষে অসম্ভব হবে না। তখন সরকার বাংলার প্রাদেশিক 

সম্মি্নীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, কারণ বাংলাই ছিল তখন ভারতের 
মধ্যে প্রধান বটিকাকেন্জ এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ধার। সবচেয়ে 

ওয় ৭ 



রি দশবন্ধু 

র্যাডিক্যান বলে গণ্য ছিলেন তাঁরা এই গ্রদেশেরই অধিবাসী ছিলেন। 
তাই এখানে কোন একটি প্রস্তাব গৃহীত হলে তা থে ভারতের অন্তান্ত 
কংগ্রেসীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে ত'র সম্ভাবন! বিলক্ষণ ছিল ।”& 

আর বাংলার মুখপাত্র তখন দেশবন্ধু ভিন্ন আর কে ছিলেন? 

খুব যত্বের সঙ্গে তিনি তার ফরিগপুর ভাষণটি রচনা করেছিলেন এবং 
তিনি তার সহকর্মীদের সে এ বিষয়ে পূর্বাহনে আলাপ-আলোচন! 
করেছিলেন। তারা সকলেই দেশবন্ধুর বিপ্লেষণ ও দৃষ্টিত্গী সমর্থন 
করেছিলেন বলে জান। যায়। তাষণটি ইংরেজী ও বাংলায় মুদ্রিত 

করা হয়েছিল এবং ইহাই তিনি সেখানে পাঠ করেন। অনেকের 
মতে, দেশবন্ধুর ফরিদপুর ভাষণ জাতির নিকট তার শেষ নির্দেশনাম। 
(05509106া)) বলে বিবেচিত এবং ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক 

চিন্তার বিকাশের ইতিহাসে ইহা! একটি দ্িকচিহ্নরূপে পরিগণিত 

হওয়ার দাবা £খে। ইহজীবনে ইহাই ছিল দেশবন্ধুর সর্বশেষ 
প্রকাশ্ট বন্ৃতা। আমরা তাই আলোচ্য অধ্যায়ে তার এই ভাষণটি 
সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনাই করব। 

ফরিদপুর প্রাদেশিক কন্ফারেন্সের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু যে 

অভিভাষণ প্রদান করেন তাতে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, কয়েকটি 

বিশেষ শতে তিনি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মত 

আছেন।| তার এই ভাষণের মূল বক্তব্য ছিল, 1)019001- 

8016 56016106170 বা সম্মানজনক সহযোগিতা । ইদানীং 

দেশবন্ধুর চিন্তার ধারা যেন এইখানেই প্রবাহিত হতে আরম্ভ 

করেছিল। তার অনেক সহকর্মীর নিকট এট। ছিল অগ্রত্যাশিত। 
সুভাষচন্দ্র তার রাজনৈতিক গুরুর এই ভাষণ পছন্দ বরেন নি। 

তিনি লিখেছেন £ 05101521201) 00905 ৪. 906০1) জ1101) 

25 16591060 25 1201)61 (200 07 ৪. 7321758] 280161306. 
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দেশবন্ধুর মুখে সদম্মান সহযোগিতার প্রস্তাব সত্যিই 
অপ্রত্যাশিত ছিল এবং এটাই ছিল তার বিরুদ্ধে তখর সহকগিগণের 
তীব্র সমালোচনার কারণ। এর কিছুদিন আগে বাংলার 

বিপ্লিববাদের বিরুদ্ধে তিনি যে ইস্তাহার দিয়েছিলেন, সেটির প্রতি 
তারতসচিব লর্ড বার্কেনহেডের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল, সে কথা 

আ!গই বলেছি। এর ফলে হিনি প্রস্তাব করেছিলেন, দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন সহযোগিতার পথে আর একপদ অগ্রসর হলেই লর্ড 

বার্কেনছেড তার সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারবেন। মেই 

অনুসারেই এক ধাপ অগ্রসর হয়ে তাঁর ফরিদপুর অভিভাষণে 
দেশবন্ধু সম্মানপূর্ণ সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিলেন । তার বিপ্লীব- 
বিরোধী বিবৃতি বিপ্লবীদের কাছে যেমন নিন্দিত হয়, তেমনি এই 
প্রস্তাব করে তিনি বনু সহকর্মীর সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত 

হয়েছিলেন। কথিত আছে, এতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে দেশবন্ধু এই 
সময়ে নিশীথ সেনকে বলেছিলেন, “নিশীধ, ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে দিই, 
আর রাজনীতি নয়।, 

বাংলার অসহযোগ যজ্ঞের প্রধান হোতা কি সহযোগিতার 

দ্বতানুতি-দানে স্বাধীনত। সংগ্রামের উদ্যাপন করতে চেয়েছিলেন ? 
তিনি কি মন্ত্িত্বের লোভে সহযোগিত। করতে অভিলাষী হয়েছেন ? 

তিনি কি নিজের ভূল বুঝতে পেরে সহযোগিতার দ্বার৷ সে ভুলের 

প্রায়শ্চন্ত করতে চাইছেন? ১৯২২-এর শেষ ভাগ থেকে দেশ 

ও 716 :1150750 198780016 : 8089 



১৯, দ্বেশবদ্ধু 

যখন হুতাশ। ও উদ্ভমহীনতার মধ্যে ডুবে. গিয়েছিল তখন যিনি নতৃম 

কার্ধপন্ধতি উপস্থাপিত করে দেশবাসীর মধ্যে উৎসাহ-উদ্ভম 

পুনরুদ্দীপিত .করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই অমিত পরাক্রমশালী 
বীর যোদ্ধা কি আজ রণক্লান্ত হয়ে সংগ্রামের পথ ত্যাগ করে, 

সহযোগিতার হস্ত প্রসারত করতে চাইছেন ? এই রকম হাজারো 

প্রশ্ন উঠেছিল দেশবাসীর মনে দেশবন্ধুর ফরিদপুর অভিভাষণকেকেন্ত্র 
করে। এই প্রসঙ্গে তার এক জীবনীকার লিখেছেন £ 1) 1005 চ£6- 

51021)08] 2001:255 ৪ 01) 7321091 [১:০51710৫1 00101শ- 
15০০ ৪0 77811910012 01717%185 2170) 0181665121)021 0611776৫ 

1819 1১6 00951010195 016 01 11111120555) 01006] ০€100810 
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ইহাই সত্য। তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘোষণার অতিরিক্ত 

কিছু দেশবন্ধু করেন নি। তিনি ছিলেন ক্রান্তদরশর্শ নেতা। তাই 
তিনি বিশ্বাস করতেন যে তার এই ঘোষণার পর, বাকী দায়িস্ 
ভার নয়, সরকারের । তিনি জীবিত থাকলে ভারতসচিব তার 

প্রতিশ্রুতি পালনে কতদূর অগ্রসর হতেন, ত। শুধু আমাদের 
অন্মান সাপেক্ষ, কিন্তু তার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বরাজ্যদলের 
প্রাধান্ত হ্রাস পাওয়ার ফলে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ গনরণমেন্টের 
হৃদয়ের পরিবর্তনটা কিছুকালের মতে স্থগিত থাকে । সেকথা, 
থাকুক, আমর! এখন করিদপুর ভাষণের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। 
ক7/1)6 চে [5188 0) 0, 9, 1008 : 25 



দেশবন্ধু ১৪১ 

অনেকে বলেন, ফরিদপুর বক্তৃতার পিছনে একটি মহৎ উদ্দেস্ট 

লুকায়িত ছিল। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, দেশবদ্ধু স্পষ্টভাবে 

সার অভিপ্রায় প্রকীশ করে শাস্তিস্থাপনের চেষ্টা করুন__ঠার 

কতকগুলি ইংরেজ বন্ধুর এইরূপ ব্যগ্রতার ফলেই এঁ বন্তৃতা৷ প্রদত্ত 

হয়েছিল। তিনি তাদের ইচ্ছানুরপ কাজই করেছিলেন। 

কিন্ত ইংরেজ এই দেশপ্রেমিকের উদ্দেশ্যের সরলতার প্রতিদানে 

রাজনীতিক বন্দীদের কি. মুক্তিদান করেছিলেন 1 না। স্বয়ং 

গান্ধীও, দেশবদ্ধুর মৃত্যুর পরে, তাদের মুক্তিভিক্ষা করে ব্যর্থকাম 

হয়ছিলেন। সরকারের সন্দেহ ও অবিশ্বীম তখনে৷ পর্যন্ত সমান 

বলবৎ ছিল। 

গান্ধী বলেছেন ; “ফরিদপুর দেশবন্ধুর অতুলনীয় বিজয়ের 

ক্ষেত্র। ফরিদপুর অতিভাষণে তার মহতী রাজনীতিজ্ঞতা এবং 

যুক্তিপরায়ণত সপ্রমীণ হয়েছে। এইখানেই তিনি বিশেষ চিস্তার 

পরে ম্যা্যভাবে কেবল অহিংসনীতিকেই যুক্তিযুক্ত এবং ভারতের 

রাজনীতিক মত বলে গ্রহণ করেছিলেন 1* দেশবন্ধু তীর এই বক্তৃতায় 

কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেন, যথা--১। স্বরাজ ও স্বাধীনত। ; 

২1 বেঙ্গল অন্ডিনান্স; ৩। রিফর্ম আইন; ৪। সরকারের সঙ্গে 

সহযোগিতা ও ৫। কমনওয়েলথ । এই প্রধান চারটি বিষয় ভিন্ন 

ার এই ভাষণে দেশবন্ধু হিংসাত্বক কার্ধ ও বাংলায় বৈপ্লবিক 

দলের উদ্ভবসম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইংরেজী ও 

বাংলা ছুইটি ভাষণই পাশাপাশি রেখে পাঠ করলেই বোঝ! যায় 

যে এই ভাষণটি তিনি প্রথমে ইংরেজীতেই রচনা! করেন ও পরে 

এর বাংলা তর্জমা করা হয়। ভাষণটি আরম্ভ হয়েছে এইভাবে £ 

“ভারতবর্ষ বার বাঁর জিজ্ঞাসা করিয়াছে__মুক্তি কোন্ পথে? দূর অতীছে 

এই প্রশ্ন ছিল একাস্তভাঁবেই আধ্যাত্মিক । কিন্ত বর্তমানে বাস্তব পরিপ্রেক্ষ
িতে 

ইহা! নিগীড়িত ভারত-আত্মার ক্রদন-_সুক্তি কোন্ পথে? অতীতকালে যাহ! 

ছিল ব্যককি-মাঁনবের পরমাতালাজের পর্ন, বর্তমানে উহাই জাতীয় 
প্রশ্ন হইয়া 
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দাড়াইয়াছে। সে প্রশ্ব হইল ; অধীনত ও পাঁপ হুইতে মুক্তিলাভের অর্থ 
কি? ধাহারা অধীনতার শৃঙ্খল তৈরী করেন তাহাদের পক্ষে উহ! যেষন 
পাপ, তেমনি যাহারা এ শৃঙ্খল নির্মাণে আপত্তি করেন না, তাহাদের পক্ষেও 
ইহা! পাপ।, : 

তারপর স্বরাজ ও স্বাধীনতার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন £ 
মুক্তির আদর্শ লইয়া আলোচন। প্রসঙ্গে আমার মনে হয়, ব্বরাঁজের আরশ 

অপেক্ষা স্বাধীনতার আদর্শ অপেক্ষকুত সংকীর্ণ। ইহা সত্য যে স্বাধীনতার 
অর্থ অধীনতার অভাব। স্বতরাঁং এই আদর্শ যূলতঃ অক্তাবাত্মক কিন্ত 
অধীনতার অভাব হইলেই ভাবাত্বক (চ০9461% ) কিছু স্বতঃই 'আমর! নাও 
পাইতে পারি। আমি অবশ্য ইহা বলি ন! যে, শ্বাধীনত! ও স্বরাজ পরস্পর 
বিরোধী অথব৷ ইহার একের সঙ্গে অপরের সামপ্তস্ত-বিধান হইতে পারে ন|। 
এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন শুধু অধীনতার অভাব নয় 
-_ভাবাত্মক বা বস্তুগত এক অথপ্ত স্বরাজের প্রতিষ্ঠা । কল্য প্রভাতেই ভারতবর্ষ 

স্বাধীন হইতে পারে, যদি ষেঁকোঁন উপায়েই হউক ইংরাজরাজ এদেশ হইতে 
চলিয়া যায়। কিন্তু তাহাতেই আমি স্বরাঞ্জ অর্থে যাহ। বুঝি, তাহার প্রতিষ্টা 

হয় না। স্বরাঁজলাভ একট! বিশেষ রকমের ভাবাত্মক বস্তর উদ্ভব ব! প্রতিষ্ঠা! 

সেই বস্বটি কি? কি উপায়ে ইহার প্রতিষ্ঠা? ইহাই প্রশ্ন এবং মত্যই 

ইহা! স্পষ্ট উত্তরের দাবী আমাদের নিকট করিতে পারে। ম্বরাজের 

স্বাধীনতার আদর্শ হইতে ম্বরাজের আদর্শে পার্থক্য কি? স্বরাজের আঘর্শে 
কি আছে যাহা স্বাধীনতার আদশে নাই? আমি বলি, আমাদের জাতির 

মর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার যে আদর্শ, তাহাই স্বরাজ ।' 

দেশবন্ধু তার এই বক্তব্যের ভিতর দিয়ে যে কথাট। বোঝাতে 
চেয়েছেন তার অর্থ এই যে, স্বাধীনতার চেয়ে ব্রিটিশ সাআ্াজ্ের 

মধ্য থেকে খরাজলাভ বড় জিনিস, ভার এই সিদ্ধান্ত হ্বাধীনত। 

বা আত্মন্মত্ত্ব জিনিসটা অভাবাজ্ক তার সাম্রাজোর মধ্যে থেকে 

স্বরান্ তার চেয়ে বড় জিনিন, লোভনীয় জিনিস-_-সেদিন অনেকেই 
গ্রহণ করেন নি। ভারতের রাজনৈতিক চিস্তাধারার বিবর্তনের পথে 

ওপনিবেশিক স্বরাজের দাবীট! ছিল স্বাভাবিক ও দঙ্গত এবং দেশ- 

৪7050 1,696 10680001508: 35081710000, 509) 1926 ) 
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বন্ধুর মতে এটাই ছিল তথা কথিত স্বাধীনতা! অপেক্ষা কাম্য ? ছুঃখের 
বিষয় সেদিন এটা আমরা বুঝতে চাই নি এবং এইখানেই তাকে 
আমর! ভুল বুঝেছিলাম । 

হিংসা বা ৮10121209 সম্পর্কে তিনি বললেন £ 

হিংসা কোন যুগেই আঘাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ ছিল না বা এখনও 
নাই__স্থতরাং হিংসামূলক কোন উপায় আমরা অবলম্বন করিতে পারি না । 
কেনন!, তাহা আমাদের জাতীয় সভ্যতার আদর্শে নাই | হিংসা! আমাদের 
প্রকৃতির মধ্যে তেমনভাবে নাই, যেমন যুরোপে আছে ।, 

অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেও এট! আমর! সত্য বলে 

মানতে পারি না যে, অহিংসা কোন কালে আমাদের জাতীয় 

আদর্শ ব! সংঘবদ্ধ জীবনের আদর্শ ছিল। অংত্মরক্ষা।া বা মুক্তির 

জন্য যুদ্ধ করে! না, এমন কথা ভারতবর্ষের কোন শাস্ত্রে, কাব্য, 

ইতিহাসে, পুরাণে বলে নি। গীতা তার একটি প্রমাণ; গীতার 
আদেশ ও নির্দেশ_ প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতেই হবে। কাজেই 
ভারতবর্ষের আদর্শ বা জাতীয় প্রস্তুতি সম্বন্ধে এমন কথা বলা দেশ- 

বন্ধুর পক্ষে কতখানি যুক্তিসঙ্গত হয়েছে সেট অবশ্যই বিচার্ষ। 
সশস্ত্র বিদ্রোহ করে ভারতবর্ষ ম্বা ীনতা লাভ করতে পারে 

কিন! সেই বিষয়ে দেশবন্ধু বললেন £-_ 

“আমি বলিতে ছিধা করি ন1 ঘষে, হিংসাত্বক বিদ্রোহ দ্বারা আমরা কখনই 
জাতীয় মুক্তিলীভ করিতে পারিব না। তারপর ভারতীয় প্রকৃতির অহিংসা- 
মূলক বৈশিষ্ট্যের কথ! ছাড়িয়া দিলেও ইহা কিরূপে সম্ভব যে নিরস্ত্র একটা 
পরাধীন জাতি হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা অত্যন্ত স্থনিয়ন্ত্রিত গভর্নমেন্টের 
আজিকার দিনের গ্রচণ্ড ছিংসামূলক প্রচুর আয়োজন ও বাধার বিরুদ্ধে জয়ী 

হইবে? ফরাসী বা৷ অন্তান্ত দেশের বিদ্রোহের কথা তুলিয়া কাঁজ নাই। 
ষে-সমস্ত বিদ্রোহের যুগে মান্ষ তীর-ধন্থক ও বর্শ। হাতে যুদ্ধ করিত, কখন ব! 

জয়লাভও করিত। ইহা কি কল্পনায় স্ভব যে, এ উপায়ে আমরা এই 

বিজ্ঞানের ঘুগে সামরিক শক্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত একট রাঁজশীসনকে বিধ্বস্ত 
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করতে পারি? আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ইংলণ্েও সেই জোদীর 

বিজ্রোহ আর আজিকার দিনে সম্ভবপর নয় ।” 

দেশবন্ধুর এই উক্তি যে যথার্থ নয়, ত। পরবর্তীকালে গারই 
রাজনৈতিক চিন্তার উত্তরাধিকারী নেতাজী স্বভাষচন্দ্র তার জীবনের 
শেষ অধ্যায়ে এমনভাবে দেখিয়ে গেছেন, যাঁর ফলে প্রবল প্রতাপ 

ইংরেজ রাজশক্তি ভারতবাপীর হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তর কৰ্তে বাধ্য 

হয়েছিল৷ একটা পরাধীন জাতির মুক্তিসংগ্রামে 'অসম্ভব বলে কোন 
কিছু থাকতে পারে না, যদিও অহিংসাকে আমরাও সমর্থন করি । 

সম্ভবতঃ এইজন্ু ই নু'ভাষচন্দ্রের কাছে তার গুরুর এই ভাষণ প্রাণহীন 
অর্থাৎ “979 বলে মনে হয়েছিল আর গান্ধীর কাছে মনে হয়েছিল 

“অতুলনীয় । তবে দেশবন্ধু যেখানে বলেছেন যে, “বিভিন্ন শ্রেণীর 

মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, সামগ্রস্য ও সমন্বয়সাধন ব্যতীত তারতবর্ষে 
জাতীয় এক্যস্থাপন ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠা অসস্ভব-সেখানে আমরা 
তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। 

বাংলার বিপ্লবীরা তাঁর বক্তৃভার যে অংশে আপত্তি করেছিল 

সেটি এখানে উদ্ধত করছি। তিনি বলেছিলেন : 

“আমর যদি হিংস্র হুইয়! উঠি, তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট আরে অধিক হিংশ্র 

হুইয়! উঠিবে এবং এমন এক গ্রচণ্ড দমননীতি আমাদের উপর চালনা করিবে, 

যাহার ফলে ম্বরাজলাভ করিবার যে আকাজ্ষা আমাদের মনের মধ্যে আছে 

সাঁহ। একেবারে নির্বাপিতও হইয়া! যাইতে পারে। হিংসামূলক বিজ্রোহের 
পক্ষপাতী যে সমঘ্য যুবকগণ আছেন, তাহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, 
আমাদের দেশবাসী কি তাহাদের পক্ষ লইবে? ফলে জীবন ও সম্পতি বিপর 

হইবে অথবা যাহাদের বিপন্ন হইবার আশঙ্কা জন্মিবে, তাহারা সকলেই এই 
বিদ্রোহের ভ্রিসীমানার মধ্যেও আসিবে না। ' তরাং এইরূপ বিজ্রোহ 
কার্ধকরী হইবে না), 

হিংসা ভাল নয়, এ কথ। আমরা মানি। যুগে-যুগে দেশে-দেশে 
স্বাধীনতার যুদ্ধ হয়েছে; এবং তার সময়েও কোন কোন দেশে 
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হচ্ছিল । এই কারণে, যে ভয়ের যুক্তি দেশবদ্ধ বিশেষ করে 
দেশের তরুণদের জন্য উপস্থিত করেছিলেন, তাতে তারা সায় দিদ্ধে 
পারে নি। তারপর আইন অমাম্ত আন্দোলন বা অহিংসামূলক 
অবাধ্য তাকে তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের হাতে শেষ অস্ত্র 
্রন্মান্্র_ বলেছেন ও দরকার হলে এই ব্রন্ষান্ত্র প্রয়োগ করবেন 
বলেছিলেন । কিন্তু সরকারী নিগ্রহের সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই 

যে এই অস্ত্র প্রযুক্ত হওয়া দরকার, সেটা! তিনি পরিষ্কার করে তার 
বন্তৃতার কোথাও বলেন নি- বলেন নি যে, গভর্ণমেন্টের হিংজ্রতাকে 
যদি ভয় করতে হয়, তাহলে সশস্ত্র বিদ্রোহের কল্পনাকেও ভয় করতে 

হবে, অহিংস অবাধ্যতার কল্পনাকেও তা করতে হবে। বে 
'রাজদ্রোহিতার পর পুনরায় একটা রাঁজ-অত্যাচার আত্মপ্রকাশ 

করে এবং যখনি গতর্ণমেণ্ট আপাতদৃষ্টিতে প্রজার হিতের জন্য কোন 

আইন পাস করেন, আবার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই দমন-নীতি সমর্থক 

আর একটা আইনও পাস হয়--দেশবন্ধুর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে 
আমর! সম্পূর্ণ একমত | 

এইবার তাঁর ফরিদপুর ভাষণের মূল বক্তব্যে আসি । সরকারের 
সঙ্গে সহযোগিত। করবার যে-সব শর্ত দেশবন্ধু নির্দেশ করেছিলেন, 

সত্য কথা বলতে তার অধিকাংশ এখন অস্পষ্ট ( ৮৪6০০ ) যে, ৷ 

বুঝতে কষ্ট হয় না। অনেকের বিবেচনায় কর্তৃপক্ষকে খুশি করবার 
জন্ত তিনি সেদিন এতটা নীচে নেমেছিলেন যে, তর ও তর 

দলের বনুনিন্দিত মডারেটরাঁও কখনে। এত নীচে নামেন নি । তিনি 

বলেছিলেন £ 

'আমি একথা আপনাদিগকে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে বলিতেছি বে, 

আমরাও গভর্ণমে্টের সহিত এমন একট। শর্তে আবদ্ধ হইব যে, কি কথায়, কি 

কার্ষে, কি ছাবেঙাবে আমরা রাজদ্রোহমূলক কোন আন্দোলনে উৎসাহ দিব না 
-অবশ্ত এখনে! দিই না এবং আমরা! সর্বতোভাবে এইবূপ আত্মঘাতী আন্দোলন 
দেখ হইতে দূর করিবার জন্ত চেষ্ট! করিব ।” 
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উত্তম কথা। কিন্ত আমাদের বক্তব্য এই যে, সমকালীন 
গভর্ণমেন্ট অনেক আন্দোলনকে রাজদ্রোহমুলক মনে করতেন, য। 
সেদিন ভারতীয় বনু দেশভক্ত ন্যায্য মনে করতেন। অসহযোগ 

আন্দোলনকেই তো! সরকার রাজদ্রোহমূলক বলে মনে করতেন। 

নতুবা এত অসহযোগী কারাগারে যেত না। তাঁর ম্বেচ্ছাসেবক- 
বাহিনী গঠনও তো একসময় সরকারের কাছে রাজদ্রোহমূলক 

বিবেচিত হয়েছিল বলেই না শত শত স্বেচ্ছাসেবকে একদিন 
কারাগার পূর্ণ হয়েছিল। সুতরাং রাজদ্রোহমূলক আন্দোলন 
সম্বন্ধে এতখানি অঙ্গীকারে বদ্ধ হওয়ার কথা একট! প্রাদেশিক 
সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা দেশবন্ধুর ম্তায় একজন বিচক্ষণ 

রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে কতদূর সমীচীন হয়েছিল তা আজ বিচার্ধ। 

তারপর তিনি যে আত্মঘাতি আন্দোলনের কথ। উল্লেখ করেছেন, 

গান্ধী-প্রবত্তিত আইন অমান্ত আন্দোলনকে কি আমরা ঠিক এই 
বিশেষণে বিশেষিত করতে পারি না? সভ্যতা-বিরোধী এই 

আন্দোলন কি আত্মঘাতি আন্দোলন ছিল না? ভারতীয় সভ্যত। 

ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী এই রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার 
করে গান্ধী ও তার অনুগামীর! যে উন্মত্ত উচ্ছুখলতার পথ প্রশস্ত 
করে দিয়েছেন তার ফলে ভারতের প্রকৃত হিত না অহিভ 

সাধিত হয়েছে, ভবিষ্যতের এঁতিহাসিক তা একদিন নিশ্চয়ই বিচার 

করবেন। তবে এর মাশুল আজও, স্বাধীনতা লাভের পরেও, 

আমাদের দিতে হচ্ছে । 

প্রসঙ্গত; উল্লেখ্য যে, এই বে দেশবন্ধু তাঁর মৃত্যুর পুর্বে ব্রিটিশ- 
সরকারের সঙ্গে একট আপোস রফায় আদতে চেয়েছিলেন, তার 

পরিণতিট। কি হয়েছিল? ১৬ই জুন তার মৃত্যু হয় আর ৩০শে জুন 
লগ্ডনে সেপ্টাল এশিয়ান সোসাইটির এক ভোজসভায় লর্ড 
বার্কেনহেড যে বক্তৃত। প্রদান করেন, আমার বিশ্বাস, দেশবন্ধু জীবিত 
থাকলে, হয়ত তার সমুচিত জবাব দিতেন এবং আপোদের হস্ত 
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প্রত্যাহত করে নিতেন। “তলোয়ারের সনন্দেই আমরা ভারতবর্ষ 
অশ্বিকার করিয়া আছি--তলোয়ারের ঘ্বারাই আমর! চিরকাল 
প্রভৃত্ব করিব। বার্কেনহেডের এই স্পধিত উক্তির জবাব দেওয়ার 

মততা মানুষ সেদিনকাঁর ভারতবর্ষে আর কেউ ছিলেন না। তেমনি 

অনেকেই হয়ত জানেন, দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর ভারতের রাজনীতিক 
বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার জন্ত গান্ধী ভারতসচিবের কাছে আবেদন 
করেছিলেন। এই আবেদনের উত্তরে হাউস অব কমন্সে আর্ল 
উইনটারটন বলেছিলেন ( ২৭শে জুলাই, ১৯২৫), লর্ড বার্কেনহেড 

তারতবাসীদের খুশী করতে পাঁরলে বড়ই আনন্দিত হতেন ; কিন্ত 
মিস্টার গান্ধীর পরামর্শ-মতো। কাজ কর! সম্ভবপর নয় ।” 

সম্মানজনক সহযোগিতার এমন অনসন্মানকর পরিণতি হবে 

জানলে, দেশবদ্ধু কি এই তুল করতেন? কখনই না। ইংরেজের 
সদিচ্ছাঁয় আস্থা! স্থাপন কর! তাঁর মতো! রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে কতদূর 

সমীচীন হয়েছিল তা বিচার্য। দেশবস্ধুর মৃত্যুর পর পণ্ডিত মতিলাল 

নেহরু তাই এক পত্রে (এই চিঠির তারিখ ২১শে জুলাই, ১৯২৫) 
গান্ধীকে লিখেছিলেন £ 

“দেশবন্ধু সম্মানজনক সহযোগিতা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড 

বার্কেনহেড প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছেন, মনে হয়; স্বাধীনতার জন্য ষে সংগ্রাম 
আমরা আরম্ভ করিয়াছি, সেই সংগ্রামে আমাদিগকে এখনও অনেক 

অনাবশ্ক বাধা-বিঙ্গের সম্মুখীন হইতে হইবে ।” 

কিন্ত সেই সংগ্রামের দ্রিন দেশবন্ধু আমাদের মধ্যে ছিলেন 

ন1। আপোসের হস্ত একটু পূর্বাহে প্রসারিত করলেও, একথা সত্য 
ষে, তার ফরিদপুর ভাষণের উপসংহারে দেশবন্ধু একথাও অবশ্য 

বলেছিলেন, আমরা লড়াই করব, বীরের মতোই লড়াই করব ।' 

কিন্ত সে অবসর তিনি আর পান নি। ফরিদপুর ভাষণের উপসংহারে 

দেশবন্ধু ভবিষ্যতের জন্য এই আশা! পোষণ করেছিলেন : 
“আমি দেখিতেছি--বিচ্ছিন্গ মানবজাতির মধ্যে একটা! গঠন, একটা 
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শৃঙ্খল! ও সমন্বয়ের জন্ত মানবের আত্মা ব্যাকুল হইয়াছে । আমি বিশ্বাস 

করি, জগতের এই মহামিলনের ভারতবর্ষ খুব বেশী সাহায্য করিবে । জগতের 
সম্মুখে ভারতবর্ষের কিছু বলিবার আছে । ভারতবর্ষ তাহা বলিবার জন্ত ব্যস্ত 

হইয়া পড়িয়াছে। পায়ে ভর করিয়া ভারতবর্ষ দাঁড়াইয়া! আছে-_মানরের 
বিভিক্ন জাতির মিলন-মন্দিরের সিংহদ্বারে ভারতবর্ষ তাহার যুগ-যুগান্তর 

'অমর বাণী লইয়! সমুপস্থিত 1, 

ক্রান্তদর্শশ নেতার উপযুক্ত এই কথা । এই আশা বুকে নিয়েই 
তো তিনি হিমালয়ের ক্রোড়ে অস্ভিম নিশ্বীস ত্যাগ করেন। 

ফরিদপুর থেকে জর নিয়েই কলকাতায় ফিরলেন দেশবন্ধু €ই 
গ্ে। 

এইবার তিনি নিজের বাসভবনে উঠলেন না__কারণ সে বাড়ি 
ভখন তাঁর ছিল না, দানপত্র করে তা দেশবাসীর হাতে অর্পণ 

করেছেন। উঠলেন তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়িতে । সহকর্মী ও 
অনুরাগীজন দেখা করতে আসেন, কুশল কামনা করেন সকলেই । 
একদিন নিশীথচন্দ্র সেন এলেন দেখা করতে । নিশীথ তার অতি 

প্রিয় পাত্র । তিনি যখন হাইকোটেরি একজন দিকপাল ব্যারিস্টার 

বলে গণ্য হয়েছেন তখন থেকেই নিশীথচন্দ্র তার জুনিয়র হিসেৰে 

কাজ করেছেন। দেখা করতে এসে নিশীথচন্দ্র তার প্রিয় নেতার 
রোগক্রিষ্ট শীর্ণ পাঙুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, অনেক তো। 
খাটলেন এবার একটু বিশ্রাম নিন+। দেশবন্ধু বলেন, “নিশীধ, খাটছি 
বটে, কিন্ত দেহ তো৷ আর বয় না। আর পারি না” অস্তরে কি 

মর্মবেদন! নিয়ে স্বরাজ-রথের সারথি সেদিন এই কথ। বলেছিলেন, 
তা বুঝবার মতো লোক ছিল না। সাতকড়িপতি রায় তখন প্রঙ্গেপ 
কংগ্রেসের সেক্রেটারি, তার একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী । তিনি এসে 
কর্তার কুশল জিজ্ঞাসা করেন। অস্তরঙ্গস্থানীয় সহকর্মীর 
দেশবন্ধুকে “কর্তা বলে ডাকতেন। তাকে দেশবন্ধু বললেন, “ভোমর! 

গঙ্গার ধারে আমার জন্তে একটা কুঁড়েঘর তৈরি করে দিও, জীবনের 
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শেছ্ধ কয়টা! দিন আমি সেখানেই থাকব ।" হায়, রাজরাজেশ্বর, 
একদিন কুবেরের খ্রশ্বর্ধ ছিল তোমার, কমলার কৃপা তোমারই 

শিরে বধিত হয়েছে অজশ্রধারে, দেশমাতৃকাঁর চরণে সে-সব অর্পণ 
করে 'মাজ তুমি ভিখারী সেজেছ, প্রাসাদ ত্যাগ করে আজ তাই 
ভু পর্ণকুটীরে বাস করার বানা জানালে । এই তো! তোমার 
ম্বোপ্য কথা৷ 

১৯২৫ সালের গোঁড়া থেকেই দেশবন্ধু মিটমাটের কথা চিন্তা 
করছিলেন ও এজন্য ইংলও যাওয়ার ইচ্ছাও ছিল তার। নিজের 
ভগ্নন্থাস্থ্য উদ্ধারের জন্য আর বিশেষভাবে পালপমেক্টের সদন্তদের 
সঙ্গে মিটমাট সম্বন্ধে সাক্ষাংভাবে আলোচন! করতে পারলে সব 

বিঘয় ঠিক হয়ে যাবে__এই ভার ধারণা ছিল। কিন্তু অর্থাভাৰে 

যেতে না পারায় হুঃখিত হন | শোনা যায়, বার্কেদহেডের কাছ 

থেকেও কিছু শর্ত এসেছিল তার কাছে। এই অর্থাভাবের কথা 

তিনি তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু প্রধ্যাত দিভিলিয়ান জে. এন. গুপ্তের 
কাছে বলেছিলেন-_-বলেছিলেন, “আমার টাকা নেই ভাই, আর 

আমি কখনে। নিজের জন্য পার্টির তহবিল খরচ করি না গুপ্ত 

সাহছেবই তাকে এই সময়ে লগ্ুন যাওয়ার জন্ত গীড়াগীড়ি 

করেছিলেন। সিংহল অথব। ইংলণ্ডের জলবায়ু তার তখনকার 

স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী হবে, এই অতিমত প্রকাঁশ করেছিলেন 

ক্বনামধন্য চিকিংনক স্যার নীলরতন সরকার । এই কথা শুনে, 

কথিত আছে, দেশবদ্ধুর অনুরাগী এক ধনী ব্যক্তি তাঁকে দশ হাজার 

টাক! দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তা গ্রহণ করেন নি; বলেছিলেন, 
টাকাট। স্বরাজ ফাণ্ডে দিও, কাজ হবে । 

আর একদিন। সত্যরঞ্জন ব্ধী প্রমুখ তার কয়েকজন বিশ্বস্ত 

কর্ম ( সত্যরগজন দীর্ঘকাল “ফরওয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ও 

রাজবন্দী হিসাবে অনেক দিন আটক ছিলেন ) দেখা করতে এসে 
যখন তাকে জিজ্ঞাস! করেন, ফরিদপুর কন্ফারেন্সের দাবী সরকার 
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যদ্দি অগ্রাহ্য করে তখন কি হবে ?' দেশবন্ধু এর উত্তরে বললেন-__ 
জাতীয় স্বাধীনত] অর্জনের একমাত্র উপায় জনসাধারণের মধ্যে তীত্র 

জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলা । এই 1597০ নিয়েই তিনি আগামী 
বছরের নির্বাচনে দীাড়াবেন। এই কথার মধ্যে দেশবন্ধুর ভবিষ্যৎ 
কর্মন্থচীর আভাস পাওয়া যায়। ভারতের রাব্নৈতিক সংগ্রামের 

ইতিহাসে ১৯২৬ সাল যে একট! সংকটজনক বৎসর হবে, এই 

ধারণাটা! তার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছিল এই সময়ে । মৃতিলাল 
নেহরুকে দাজিলিং থেকে লেখা একটি পত্রের ( এই চিঠির তারিখ 
৯ই মে, ১৯২৫) মধ্যে এর সুষ্পষ্ট আভাস ছিল। সেই পত্রে তিনি 

লিখেছিলেন £ “আমাদের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সংকটকাল 

ঘনাইয়া আসিতেছে । এই বংমরের শেষভাগে এবং আগামী 

বমরের প্রথম দ্িকটাতে অফুরন্ত কাজ আমাদিগকে করিতে 

হইবে । আমাদের সমস্ত শক্তি উহাতে প্রয়োগ করিতে হইবে। 
অবস্থা তো৷ ইহাই, অথচ আমরা উভয়েই এই সময়ে লীড়িত। 
ভগবান জানেন কি ঘটিবে। যা ঘটবার তা ইতিহাসের অনিবার্য 

গতিপথে ঘটেছিল, কিন্তু সেই সংকটের দিনে দেশবন্ধু আর 
ইহলোকে ছিলেন না।' 

শেষ পর্যস্ত দান্িলিং যাওয়াই ঠিক হয়। 

সেখানে তিনি থাকবেন কোথায়? সে সমস্কার সমাধান 

করতে এগিয়ে এলেন স্যার নৃপেজ্্নাথ সরকার । দাজিলিং-এ “স্টেপ 

এস্যাইড' নামে তার যে বাড়ি ছিল (বর্তমানে উহ। দেশবন্ধুর ম্তি- 
মণ্ডিত একটি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে ), সেইখানেই 

দেশবন্ধুর থাকবার ব্যবস্থা হলো। পরিচর্যারও। ১৫ই মে 
ভিনি সপরিবারে দাজিলিং পৌছলেন। পথিমধ্যে কয়েকদিন 
পাবনায় পদ্মার তীরে অবস্থান করেন। পদ্ম! ভর প্রিয় নদী ছিল। 

বন্ধুদের হেসে বলতেন, আমার জীবনটা যেন অনেকটা এই পল্সার 
মতো, এক কুল ভাতি তে! অন্ত কুল গড়ি। ভাঙা-গড়াই তো! 
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মানুষের জীবন |” জীবন-রসিক দেশবন্ধু একথা যেমন জানাতেন 

এমনট]1 বোধ হয় তার সমকালীন আর কেউ জানতেন না।. 
দাঞ্সিলিং-এ তার অবস্থান কাল ঠিক একমাস। 

বিশ্রাম ও স্থাস্থালাভের জন্য এসেছিলেন বটে, কিন্তু সর্বক্ষণের 

জন্য চিন্তা করতেন শুধু দেশের ভবিষ্যৎ ৷ “ফরওয়া্ড-সম্পাদক প্রফুল্স- 
কুমার চক্রবর্খা মে মাসের শেষ সপ্তাহে একবার দাঞ্জিলিং 

এসেছিলেন দেশবন্ধুকে দেখতে | তিনি লিখেছেন : “স্টেপ 

এ্যাসাইডের বারান্দায় একটি সোফার উপর অরধশায়িত দেশবন্ধুর 

সেই মৃত্তি আমি কখনো! ভুলব না। কথা বললেন মৃদুম্বরে- ওঠে 

সেই চিত্তজয়ী মৃছু হাসি আর ছুই চক্ষে উজ্জল দৃষ্টি। দেশই 

ছিল তার মন জুড়ে-_দেখানে অন্ত চিস্তা ছিল না। কিছুক্ষণ 

কথার পর বললেন, প্রফুল্ল এখন এসো । আমি একটু নাম করব) 

জুন মাসের গোড়ায় একদিন সকালে দেশবন্ধু সাক্ষাৎ করতে 

এলেন তার বন্ধু পুথ্বী"চন্দ্রের সঙ্গে। স্টেপ এযাসাইড থেকে তার 

বাসভবন ছিল অনেক দূরে-শহরের একপ্রান্তে বললেই হয়। 

একটা রিক্সা চেপে তিনি এতটা পথ অতিক্রম করেছিলেন 

প্রাত্তভ্রমণ হিসাবে । উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ের 

আলোচন! হয় অনেকক্ষণ । এই প্রসঙ্গে পৃথীশচন্তর স্বয়ং লিখেছেন £ 
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এর থেকেই আমর। জানতে পারি, তখন দেশবন্ধুর মনের হাওয়। 
কোন্ দিকে বইছিল--কোন্ খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল তার চিন্তার 

লোত। আমর! অনুমান করতে পারি-_অন্ুমান নয়, ইহা। সত্য-_ 
দার্জিলিং আসার পর থেকেই দেশবন্ধু যেন উৎকষ্টিত চিত্তে প্রতিদিন 

প্রতি মুহূর্তে সাগরপার. থেকে একখানি চিঠির অথব! একটি ইঙ্গিতের 
গতীক্ষা করছিলেন । 'বড়লাট লর্ভ রিডিং তখন লগ্নে গিয়ে 

ভাঁরতসচিবের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা 
করছিলেন । সংবাদপত্রে সেই সংবাদ পাঠ করে অবধি দেশবন্ধুর 
মন বলছিল, এই আলোচনার ফলে একটা কিছু হবেই। মৃত্যুর 

তিনদিন আগেও এক বন্ধুকে এক পত্রেতিনি লিখেছিলেন : 

ভ্ুলাই অথব। আগষ্ট মাসে কিংবা তারপরে একটা কিছু ঘটতে 

পারে এই বার্কেনহেড-রিডিং আলোচনার ফলে। আমার মন 
বলছে, এবার ওরা একট। ন1 একটা প্রস্তাব করবে আমাদের কাছে। 
সে প্রস্তাব কাজের হবে কিনা সেট। অন্ত কথা । কিন্তু গ্রহণযোগ্য 

কিছু যদি না আসে তবে কংগ্রেমের আগামী অধিবেশনে কংগ্রেসকে 
একটা পরিষ্কার পন্থা দেখাতেই হবে ।' 

সরোছ্িনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে ১৯২৬ সালের কংগ্রেস যখন 

সত্যই দেশকে একট! সুনির্দিষ্ট পন্থার সন্ধান দিল তখন দেশবন্ধু 
জীবিত ছিলেন না। গান্ধী তখনে। বাংলাদেশে । ফরিদপুর 
সম্মিলনীর পর তিনি পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলায় পরিভ্রমণ 
করছিলেন। আবার মে মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় ওয়াকিং 

কমিটির বৈঠক হওয়ার কথ।। দেশবন্ধু তকে তার রোগশষ্য। 
₹11806 0৮217787৮68 0) 0. £%. 10688 2 2৪৮ মি 
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পার্থে একবার পেতে চাইলেন । ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং শেষ হয়ে 
গেলে পাচ দিনের জন্য গান্ধী দেশবন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করতে এলেন 

দাজিলিং। 8ঠ1 জুন সকালে যখন তিনি এসে পৌছলেন তখন তাঁকে 
কাছে পেয়ে দেশবন্ধুর মে কি আনন্দ! ছুই নেতার মধ্যে এই 
শেববায়ের মত সাক্ষাৎ । তখন তার স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হয়েছে । 
উভয়ের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সেই একই-_লগুনে 

বার্কেনহেড-রিডিং কথাবার্তা । 4,010 131705617011680 15 ৪. 
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[1019 -এই আশ। সেদিন তিনি গান্ধীর কাছেও প্রকাশ 

করেছিলেন বলে জানা যায়। এই সময়ে দেশবন্ধুর মনে প্রবল ধর্মীয় 

ভাব লক্ষ্য করে পরবর্তীকালে গান্ধী লিখেছিলেন £ “এই সময়ে 

রাজনীতি অপেক্ষা দেশবন্ধুর মনে একট। প্রবল ধর্মীয় ভাব লক্ষ্য 
করতাম । যদিও রাজনীতি তার ধর্মাচরণেরই অঙ্গম্বরূপ ছিল, 
তথাপি তার জীবনের শেষের কয়দিন তার আধ্যাত্মিক প্রবণতা 

তর সকল রাজনৈতিক চিন্তাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল । 

বন্ততঃ দাঞ্জিলিং আসার পর থেকে দেশবন্ধুর সমগ্র সত্তায় একট 
আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য কর। গিয়েছিল । এমন একট প্রশান্ত মধুর 

ভাব তাঁর কথায়, তার চিন্তায় এই সময়ে অভিব্যক্ত হয়েছিল যা 

দেখে তার অভ্তরজস্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই, এমন কি গান্ধী পর্যস্ত, 

বিস্মিত হয়েছিলেন । শক্র-মিত্র নিবিশেষে কারে বিরুদ্ধে কোন 

অভিযোগ নেই, বিদ্বেষ নেই, এমন কি আক্রোশের ভাব পর্যস্ত নয়। 
এর সাক্ষ্য দিয়েছেন প্রমথ চৌধুরী ( বীরবল ), এর সাক্ষ্য দিয়েছেন 

পৃত্বীশচন্দ্র রায়। এদের উভয়ের অতিমত এই যে, এই সময়ে 

দেশবন্ধুর প্রকৃতিতে এমন একট! স্গিগ্ধ মাধুর্য দেখ। গিয়েছিল য। 
তার অতুলনীয় চরিত্রকে দিয়েছিল একটা নতুন ব্যঞ্জনা। ধাদের 

বিরুদ্ধে আজীবন তীব্র সংগ্রাম চালিয়েছেন, য। ছিল তার পুরুষ- 
কারের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এমন কি তাদের বিরুদ্ধেও এখন তার 

ওয়-_৮ 



১১৪ দেশ বন্ধু 

কোন অভিযোগ ছিল ন1। এর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন 

পুথীশচশ্ঞ। দেশবন্ধুর মৃত্যুর প্রায় দেড়মাস পূর্বে প্রকাশিত হয় 

রাষ্্রগর সুরেন্্রনাথের স্মৃতিকথা (4 72207 2 21276 )। 

তার ফরওয়ার্ড পত্রিকায় বইখানি সমালোচনা করবার জগ্য দেশবন্ধু 
তার বন্ধু পৃথীশচন্দ্রকে অন্ুরোধ করেন এবং ভাঁকে বিশেষভাবে 

বলেন, “দেখো, সমালোচনাটা যেন কঠিন না হুয়। তেমনি তাঁর এই 

সময়কার কথাবাত্ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তার, পূর্বেকার 
বিদ্বিষ্ট মনোভাব আর বিন্ুমীত্র ছিল না; বরং তাঁর পরিকল্িত 
এশিয়াটিক ফেডারেশনের একমাত্র যোগ্য নেতা তিনি কবিকে মনে 

করেছিলেন এবং বন্ধু পৃথ্ীশচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন, 
তিনি যেন কলকাতায় ফিরে গিয়ে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্ভোগ- 

আয়োজন করবার জন্য কবিকে সচেষ্ট হতে ও যথাযথ ব্যবস্তা গ্রহণ 

করতে বলেন । শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তীর প্রতি তিনি যে কিছুট। অবিচার 

করেছিলেন, এ অনুশোচনাও তর মনের মধ্যে উকি দিয়েছিল এবং 

হেমেজ্্রনাথ দাসগুপ্তকে বলেছিলেন, “হেমেন্দ্র, তুমি কলকাতায় গিয়ে 

স্ামনুন্দরের সঙ্গে একবার দেখা করে বলো, তিনি যেন আমার উপর 

রাগ না করেন।” হেমেন্দ্রবাবুর মুখে শুনেছি, তিনি যখন দাজিলিং 

থেকে ফিরেই “সার্ডেপ্ট অফিসে এসে শ্ামন্ুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 

তকে দেশবন্ধুর এ কথা জ্ঞাপন করেন, তখন সেই ব্রাহ্মণ তার অশ্রু 
সংবরণ করতে পারেন নি; বলেছিলেন, আমি কি কখনো চিত্তুর 

উপর রাগ করতে পারি ? তাকে যে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি ।, 

গান্ধী সতাই বলেছেন, আমার দাজিলিং-এ অবস্থানকালে আমি 

কোনো দিনই তাঁর মুখ থেকে তর কোন বিরোধীর সম্বাকে তীব্র 

ভাষ' বহির্গত হতে শুনি নি |; 

এইভাবে বিভিন্ন লোকের একাধিক বিবরণ থেকে ( এব' এরা 

সকলেই দাঞ্জিলিং-এ দেশবন্ধুর রোগশযা। পার্থ উপস্থিত ছিলেন 

ও এ'দের অনেকের সঙ্গেই তিনি তখন প্রাণ খুলে কথা বলেছিলেন ) 



০ শবন্ধু ১১৫ 

জানা যায় যে, দেশবন্ধুর প্রকৃতিতে এই সময় সত্যিই একটা আশ্চর্য 
রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়েছিল । আমর! অনুমান করতে পারি, ভার 

সমগ্র সত্ব যেন বিদ্বেষ ও অভিমানশৃন্ত এক অপাঁথিব কমনীয় মাধুধে 

ও অনাবিল প্রশাস্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। চিত্তের সেই প্রগাঢ় 

প্রশান্তি ও বিনখ্র মাধূর্যের তিতর দিয়েই বুঝি তিনি জীবনের পর- 

পারে যাত্রা করেছিলেন । সেই ঝঞ্চা-বিক্ষুবন্ধ সংগ্রামময় জীবনের 

এইটাই তে। ছিল স্বাতাবিক পরিণতি । তীর যৌবনকালে অন্তর্যামীর 

উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন £ 
এস আমার মৃত্যুঞ্জয়! এস অবিনাশি। 

বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও অভয় তোমার বীশি। 

“স্টেপ এাসাইড'-এর ঘরটিতে রোগশয্যায় শায়িত দেশবন্ধুর শেষের 

দিনগুলি যখন এক নিবিড় নীরবতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল 

তখন, আমরা অনুমান করতে পারি, তার এই আরাধ্য দেবতা 

বরাভয় নিয়ে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁর সম্মুখে এসে দীড়িযেছিলেন। 

১৬ই জুন, মঙ্গলবার, ১৯২৫। 

বাংল। ২র1 আষাঢ়, ১৩৩২ । 

সময় অপরাহু-_ঘড়ির কাটা তখন সাড়ে পাঁচটার ঘরে এসেছে। 

অমনি নিস্তব্ধ হয়ে গেল দেশবন্ধুর প্রাণম্পন্দন। দিনের ন্তূর্ধ 

তখনো অস্ত যায় নি, ভারতনূর্য অস্তমিত হলেন। হিমালয়ের 

পাঁদমূলে কর্মক্লান্ত দেহভার রক্ষা করে, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন 

শত যুদ্ধের বিজয়ী বীর চিত্তরঞ্জীন। বাংলার আশী-ভরসা সঙ্গে নিয়ে 

লোকান্তরে গমন করলেন লোককাস্ত মহান নেতা । অস্তহিত হলেন 

তারাতের রাজনীতিক্ষেত্র থেকে এক বিরাট শক্তিমান পুরুষ 

সকলের দৃষ্টির অন্তরালে মহাপ্রস্থান করলেন এক স্বাখিক, এক 

অক্লান্ত যোদ্ধা__নবধুগের শৃঙ্খলমুক্ত 'প্রমেথুস । বিংশ শতাব্দীর 

ভারতবর্ষ আচস্থিতে প্রত্যক্ষ করল এক ইন্দ্রপতন। চিরদিনের মতো 

নিস্তব্ধ হয়ে গেল নরকেশরার দেই উদাত্ত কণ্স্থর যা একাদিক্রমে 



১১৬ দেশবন্ধু 

পাঁচটি বছর ধরে ভারতের চারিপ্রাস্তে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে 
শাসকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিস । 

দেশবন্ধুর এই মৃত্যু মৃত্যু নয় শ্বদেশ-সেবাযজ্জঞে একটি পরিপূর্ণ 

আত্মাহুতি । ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামে একট? নবীন প্রেরণ। সঞ্চারিত 

করে দেওয়ার জন্য বুঝি এমনই একটি মহিমান্বিত আত্মান্থতির 

প্রয়োজন ছিল। ভারতের লক্ষকোটি নর-নারী বেদনাবিহ্বল-চিত্তে 
প্রত্যক্ষ করল একটি অবিস্মরণীয় দীপ-নিবধাণ আর ভারতজননী 
সাশ্রনেত্রে শুধু চেয়ে দেখলেন £ | 

দিন সূর্য অন্ত গেল 

সন্ধ্যার চিতায়। 

সেই চিতাগ্রির আলোকে একটি মৃত্যুহীন প্রাণের যে উদ্ভাসন সেদিন 

দেখা গিয়েছিল, তা কি আমরা আর কোনদিন দেখতে পাব? 

শোকার্ত একটি জাতির অন্তর মঘিত করে এই একটি প্রশ্নই সেদিন 

উঠেছিল । এই প্রশ্ন আজো রয়ে গেছে। 

দেশবন্ধু যে কি রকম জনপ্রিয় নেতা ছিলেন সেটা তার 

জীবিতকালে যেমন, তার মৃত্যুর পরেও তেমনি দেখা গিয়েছিল । 

সমসাময়িক বিবরণ থেকে জান। যায় যে, তার শবানুগমনে জাতিবণ- 

ধর্মনিবিশেষে তিন লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল । মহানগরীর 

রাজপথে সেই বিরাট শোকমিছিল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে একজন 

ইংরেজ সাংবাদিক লিখেছিলেন £ “116 2017679] ০৫ 2 £620 2170 

[0190183 169067 1) 09100021950 10717015095 725 [136 

(75905502100 560:21)5250 5061০ ভ/10)65520 21095717216 111 

0176 90105 7700116- সত্যি, এমন অধৃষ্টপূর্ব শবযাত্রা এদেশে 

কখনে। দ্রেখা যায় নি-_এমন কি, পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে 
কোন একজন রাষ্ট্রনেতার প্রতি সমগ্র জাতি এমন স্বতঃক্ুর্তভাবে 
্রদ্ধানিবেদন করে নি। দেশবন্ধু সত্যিই একজন ম্ৃত্যুপতয়ী রাষ্ট্রনেতা। 



দেশবন্ধু ১১৭ 

সেদিন, ৪ঠ1 আধাটের সেই বিষাদমলিন দিনটিতে, কেওড়া- 
তলার মহাশ্মশানে চিতাগ্রির লেলিহান শিখার যা! পার্থিব, যা নশ্বর, 
যা ক্ষণস্থায়ী তা চক্ষের নিমেষে ভম্মীভূত হয়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্ত 
সেই চিতাভন্মের মধো উৎকীর্ণ হয়ে রইল একটি মৃত্যুঞ্জয়ী নেতৃত্বের 
ইতিহাল য1 ত্যাগে উজ্জল, দেশ-সেবায় অনন্সাধারণ আর 
সংগ্রামে অপরাজেয় । উত্তরপুরুষ একদিন সেই ইতিহাস স্মরণ করবে 
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তার জীবনের এই আলৌকিক ত্যাগ ও মাস্মোৎসর্গ ছারা 

দেশবন্ধু তাঁর হৃদয়ের সমস্ত আবেগকে রূপান্তরিত করেছিলেন 

একটি আধ্যাত্মিক শক্তিতে আর রাজনীতির সংকীর্ণ ধান-ধারণাকে 

অতিক্রম করে তিনি স্পর্শ করেছিলেন ভারত-আত্মার যথার্থ 

তন্্রীটিকে । এইখানেই তার জীবনের প্রকৃত্ত সাথকতা।। একটি 

এতিহাসিক চরিত্র হিসাবে এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাসের 

একটি কেন্দ্রীয় বিগ্রহ-মৃ্তি হিসাবে দেশবন্ধু তাঁর স্বজাতির স্মৃতিপটে 

চিরকাল অল্লানভাবে বিরাঁজ করবেন । 

জাতীয় জীবনের গ্রবনক্ষত্র দেশবন্ধুকে প্রণাম । 

" মরোজিনী নাইড়ু প্রদত্ত শ্রদ্ধাপ্রলি 



পরিশি (ক) 

॥ সুভাষচন্দ্র দৃষ্টিতে দেশবন্ধু ॥ 

দেশব্ধ গিয়াছেন। যশোরশ্মিবিমণ্ডিত পূর্ণরবির ন্যায় তিনি জীবন- 
মধ্যান্থেই অন্ত গিয়াছেন। সিদ্ধিদাতার বরপুত্র তিনি বিজয়-যুকুট পরিয়!ই 

ভারতের বিশাল কর্মক্ষেত্র হইতে দিবালোকে ধাত্রা করিয়াছেন ।; অত্যন্ত 

ত্যাগের মপ্য দিয়। তিনি আড অয্ুত্ত্ব লাভ করিয়াছেন! নিত্ত আজ 

আমাদের বাঁচিবে তিমিব, অন্তরে শৃহ্াও)। অনেকে মনে কবেন ফে দেশবন্ধুর 
স্বদেশ সেবাত্রতের উদ্দেশ হিল দে*মাতিকাঁর চরণে মবন্গ উৎসর্গ কব।। কিন্ত 
আমি জানি ঠাহার উদ্দেশ ছিল উহা! অপেক্ষা€ মতদ্ব। ছিনি তাহা 

পরিবারকেও দেশমাতিকাব চরণে উৎস করিছে। গাহিযাছিলেন এস" অনেকট! 

সফলও হইয়াছিলেন | বাহিবেব ঘটনা সকলেই জানে | কিছু এই ঘটনার 
মূলে__লাকচক্ষুব অস্থরালে যে ভাঁব, ঘে মাদর্শ, যে গ্েরণা নিহিত রহিয়াছে 

তাহার সন্ধান কয়জন রাখে ৮ তীহার সাঁধন। শ্বধু নিজেকে নয়-তীহ্কাব 

সাধন? তাহার সমন্ত পরিবারকে লইয়া! 

দেশবক্ধুর বৈচিন্রাপর্ণ জীলনের সকল কথ। আমি অবগত নই। তাহার 

জীবনের মাত্র তিন নংসরকাল আমি তাহার সঙ্গে ছিলাম এবং অন্গচর হইয়া 

তাহার কাজ করিয়াছিলাম। তাহার সহিত আমার শেষ দেখা আলিপুর 

সেপ্টণল জেলে । আরোগ্য লাভের জন্ক এবং বিরাম পাইবার আশায় তিনি 

সিমলা পাহাড়ে গিয়াছিলেন, আমাদের গ্রেপ্টারের সংবাদ পাইয়া তিনি 
তৎক্ষণাৎ সিমলা হইতে রওন। হঈয়। কলিকাতায় আসেন । আমাকে দেখিতে 

তিনি আলিপুর সেণ্টাল জেলে ছুইবার আমেন এব" আমাদের শেষ সাক্ষাৎ 

হয় আমার বহরমপুব জেলে বদলী হইবার পূর্নে | প্রয়োজনীয় কথাবার্তা 

শেষ হইলে আমি তাহার পায়ের ধুল| লইয়া! বলিলাম, “আপনার লঙ্গে আমার 

বোঁধ হয় অনেক দিন দেখ! হইবে না? তিনি তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্পভা! ও 
উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, “না, আমি তোমাদের শীগগির খালাস করে 
আনছি ।, হায়, তখন কে জ্ানিত যে ইহুজীবনে আর তীহার দর্শন পাইন 

না? লেই লাক্ষাতের প্রত্যেক ঘটনাটি, প্রত্যেক দৃষ্টি, প্রত্যেক ছায়াটি 



গ্বেশ বন্ধু ১১৯ 

পর্যন্ত আমার মানসপটে চিত্রের ন্তায় আজো অস্থিত আছে এবং বোঁধ করি 
চিরকাল অস্কিত থাকিবে । তাহার সেই শেষ স্থতিটকু আমার প্রাণের 
সম্বল হইয়! দাড়াইয়াছে । 

জনমগ্ডলীর উপ? দেশবন্ধর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের নিগুঢ় কারণ 

কি, এ প্রশ্নের সমাধান করিবার অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন । আমি সর্বপ্রণম 

অন্গচব হিসাবে তাহার প্রভাবের একটি কারণ নির্দেশ করিতে চাই | আছি 

দেখিয়াছি তিনি সর্বদা! মানুষের দোঁষগুণ বিচাঁর না করিয়া তাঁহাকে "ভাল- 
বামিণ্ে পাঁরিতেন । তাহার ভালবাপার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ প্রেরণা 

হইতে, হতরাং ভাঙার ভালবাদ! গুণীর গুণেব উপর নির্ভর করিত না। 
ষাহাদিগকে আমরা সাধারণতঃ স্বণাঁয় ঠেলিয়। ফেলি, তিনি তাহাদিগকে বুকে 
টানিঘা লইতে পারিতেম। কত বিভিন্ন রকমেব লৌক তীহাব হৃদয়ের টানে 

নিকটে আমিত এবং জীবনের কত ক্ষেত্রে এই নিমিত্ত তাহার প্রভাব ছিল। 

সমুদ্ধে প্রক!ও ঘুাবতের ন্যার এই পিপুল জছনসম|:জ তানি চারিদিক হইতে 

সকল প্রাণকে আকর্ষণ করিতেন। তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার নিমিত্ত 

অবতী'ণ হইয়। শেষে তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়। প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন 
এরূপ বু দৃষ্টান্ত আমি জানি। যাহার তাহার পাণ্ডিতোর নিকট মাথা নত 

করেন নাউ, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হয়েন নাই, বিক্রমের নিকট পরায় 

হ্বীকার করেন নাই, অলীকিক তাগে মুগ্ধ হয্ষেন নাই, তীহার1 পর্ষন্ত & 

বিশাল জদয়ের দ্বার৷ আকরুষ্ট হইয়াছিলেন | 

ভীহার সহকমীব! ছিলেন তাহার পরিবারবর্গের অন্তভক্র। তিনি 

তাহাদের উপকার অথবা মঙ্গলের জন্য কি না করিতে প্রস্তত ছিলেন? জীনন 

না দ্দিলে জীবন পাওয়া যায় না__একথা! একশোবার সত্য । দেশবদ্ধুর জীবন 

ইহার প্রতাক্ষ গ্রমাঁণ। তীহার অন্ুচরবর্গ ও সহকমিগণ তাহার আদেশে কি না 

করিতে পারিতেন॥ আমি জানি, তাহার অন্চরবর্গ তাহার কাজ করিতে 

গিয়! সানন্দে সকল প্রকার দুঃখ ও কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং তাহাতে 

গৌরব অনুভব করিয়াছিল । দেশবন্ধু জাঁনিতেন যে, তাহার অহিংস সংগ্রামে 

তাহার এমন কতকগুলি সৈনিক আছে যাহাদের উপর তিনি অর্বাবস্থায় নির্ভর 

করিতে পারেন। 

সাধারণ সাংসারিক জীবের ন্যায় দেশবন্ধু আত্মপর জ্ঞান ছিল ন। 



১২০ দেশবন্ধু 

তাহার বাড়ি সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বত্র--এমন কি তীছার শয়ন 
প্রকোষ্ঠেও সকলের গতিবিধি ছিল। তাহার অস্তরের এবং বাহিরের সম্পদের 

উপর সকলের দ্লাবী ছিল। তিনি তাহার অনুচরবৃন্দকে যে শুধু ভালবাসিতেন 
তা নয়, তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা সহিতেও প্রস্তত ছিলেন । আযি বহুবার লক্ষ 
করিয়াছি তাহার অন্ুচরবর্গের প্রতি তাহার কত গভীর ভালবাসা, তাহাদের 

জন্ম কত গভীর বেদনা, তাহাদিগকে সমর্থন করিতে গিয়া! তাহার কত লাঙ্ছন। ৷ 

দেশবন্ধুর সঙ্ঘগঠনের অপূর্ব শক্তি দেখিয়া! অনেকে বিমোহিত হইতেন__ 
হইবারও কথা। কারণ দেশবন্ধু যাহা দেখাইয়া গেলেন তাহা ভারতের 

রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন। তিনি যে পর্বতের স্তায় অটল সঙ্ঘ গঠন 
করিয়াছিলেন তাহার যূলে ছিল নায়ক ও অন্ুচরবর্গের মধ্যে প্রাণের 
সংযোগ। ইহা ব্যতীত দোঁষগুণ নিবিশেষে ভালবাঁসিবার ক্ষমতার সাহাষ্যে 

এবং তাহার অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলের দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পন্থী ও ভিন্ন-রুচি 
লোকদ্দিগকে একত্র চাঁলাইতে পারিতেন। অনেকে বলিয়াছেন যে দেশবনুর 

অন্চরব্্গ বা সহকমিগণ দাঁসত্বপরায়ণ ছিলেন। দেশবন্ধুর মন্ত্রণাগৃহে ধাহারা 
কথনে৷ উপস্থিত ছিলেন তাহারা! একথা আদৌ সমর্থন করিবেন বলিয়া আমার 

মনে হয় না। তিনি আলোচনার সময় কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন বটে 
কিন্তু নি্গাক ও স্পষ্টবাঁদীর উপর তিনি কোনও দিন মনে বিরক্ত হইতেন না । 

১৯২১ সালে ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে আমি মাত্র ৩৪ মাস 
কাল তাহার অধীনে কাজ করিয়াছিলাম। স্থতরাং সেই অল্প সময়ের মধ্যে 

তাহাকে ভালরকম বুঝিবার স্থবিধা আমার হয় নাই। তারপর খন আটমাস 
কাল দ্বেশবন্ধুর সহিত কারাগারে একত্র বাস করিবার স্থযৌগ ও সৌভাগ্য 
ঘটিল তখন খাঁটি মাহ্ুষটিকে আমি চিনিতে পারিলাম। দেশবন্ধু যে সহজ ও 

অনাবিল রসিকতার অফুরস্ত ভাণ্ডার ছিলেন একথা আমি জেলখানায় ভালরকম 

বুঝিতে পারি। 
ইংরেজী ও বাংল! সাহিত্যে তার পাগ্ডিত্য ছিল। সাহিত্য বিষয়ে ষে 

তাহার অসাধারণ স্থৃতিশক্তি ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । দৈনন্দিন 

জীবনের মধ্যে সাহিতোর অবতারণ! করিয়া তিনি সাহিতাকে যেরূপ মজীব 
সর্বসাধারণের উপভোগের বস্ত করিতে পারিতেন এন্প আর কয়জন দাছিত্যিক 

করিতে পারিতেন বা পারেন, তাহা! আমি বলিভে পারি না। ইংরেজী 
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কবিদের মধ্যে তিনি ব্রাউনিং-এর অত্যন্ত অন্থুরক্ত ছিলেন। ব্রাউনিং-এর 
অনেক কবিত] তাহার কঠস্থ ছিল। 

যে আটমাস কাল তীহার সঙ্গে ছিলাম সেই সময়ে তাহার অন্তরের সকল 
কথ। ও অনুভূতি জানিবার স্থযোগ আমার ঘটিয়াছিল, কিন্ত আমি কোনও 
দিন কোনও কাজে অথবা কোনও কথার মধ্যে নীচতার চিহ্ন পর্বস্ত পাঁই নাই। 
তাহার শক্র রাঁজনীতিক্ষেত্রে অনেক ছিলেন এবং তিনি তাহাদের কথা 

জানিতেনও । কিন্ত কাহারও প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না-_-এমন কি প্রয়োজন 

হইলে তিনি তাহাদের সাহায্য করিতেও কু্টিত হইতেন না। 
দেশবদ্ধু বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম বা বিবাদ পছন্দ করিতেন 

না এবং তিনি এ বিষয়ে কাল মার্কসের বিরোধী ছিলেন। জীবনের শেষদিন 

পর্যস্ত তাহার আঁশ! ছিল যে, ভারতের সকল ধর্মসম্প্রদদায় ও শ্রেণীর মধ্যে 

চুক্তিপত্রের (০৪০৫) লাহায্যে সকল বিবাদ দূর হইবে এবং জাতি-ধর্ম-শ্রেণী- 
নিবিশেষে সকল ভারতবাসী স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করিবে । অনেকে 

তাহাকে বিদ্রপ করিয়া বলিতেন যে, চুক্তিপত্রের সাহাষ্যে প্রর্কত মিলন সংঘটিত 
হইতে পারে না, কারণ উহ সমবেদনা! ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে, দর 
কশাকশির উপর নির্ভর করে না। দেশবন্ধু ইহার উত্তরে বলিতেন ষে, 

আপোসে মিটমাট না৷ করিয়া লইতে পারিলে মানুষ একদিনও এ সংসারে 

বাঁচিতে পারে না এবং মনুষ্য সমাজও একদিনও টিকিতে পারে না। 

ভারতের হিন্দুজননায়কদ্দের মধ্যে দেশবন্ধুর মতো ইসলামের এত বড় 

বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়! আমার মনে হয় না_অথচ সেই দ্েশবন্ধুই 
তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মকে 

এত ভালবাঁসিতেন যে তার জন্য গ্রাণ দিতে গ্রস্ত ছিলেন অথচ তার মনের 

মধ্যে গৌড়ামি আদৌ ছিল না। সেইজন্য তিনি ইসলামকে ভালবাসিতে 
পারিতেন। দেশবন্ধু ধর্মমত হিসাবে বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু তাহার বুকের 
মধ্যে সকল ধর্মের লোকের স্থান ছিল। চুক্তিপত্রের দ্বার! বিবাদ ভঞ্জন হইলেও 
তিনি বিশ্বাস করিতেন না যে শুধু তাহারই ছ্বার হিন্দু ও মৃসলমানের মধ্যে 
প্রীতি ও ভালবাসা জাগরিত হুইবে। তাই তিনি কালচারের দিক দিয়া 

হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেন। 
ভারতে শ্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চগ্রেনীর স্বার্থসিদ্ধির জদ্ত নয় 
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জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গলের জন্তু; একথা দেশবন্ধু যেরূপ জোর গলা 

প্রচার করিয়াছিলেন, প্রথম শ্রেণীর আর কোন নেতা সেরূপ করিয়াছিলেন 

বলিয়া আমার মনে হয় না। স্বরাজ জনসাধারণের জন্য, একথ পৃথিবীতে নৃতন 

নয়। যুরোপে বহুকাল পুর্বে এ মন্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু ভারতের 

রাঁজনীতিক্ষেত্রে একথা নৃত্রন বটে । অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাহার “বর্তমান 

ভারত, গ্রন্থে প্রায় ত্রিশ বৎসর পুর্বে একথ! লিখিয়! গিয়াছিলেন, কিন্তু শ্বামীজীর 

সে ভবিষ্াণীর প্রতিধ্বনি ভারতের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শুনা যায়. নাই। 
বাংলার স্ভাতা ও শিক্ষার সার সংকলন করিয়! তাহাতে রূপ দিলে যেরূপ 

মানুষের উদ্ভব হয় দেশবন্ধু অনেকটা সেইরূপ ছিলেন । তাহার গুণ বাঙালীর 

গুণ, তাহার দোষ বাঙালীর দোষ। তাহার জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব ছিল 

যে তিনি বাঙাল'। তাই বাঙালী জাতিও তাহাকে এত" ভালবাদিভ। 

বাংলার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, বাঁঙীলীর চবিভ্ধে ষে সে বৈশিষ্ট্য ঘূর্ত হইয়। 
উঠিয়াছে__-একথা দেএপন্ধ ষেূপ জোরের সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, 

তাহার পূবে সেরপ আর কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। 

দেশবন্ধু তাহার স্বদশর্েহেব মধ্যে বাংলাকে তুলিয়া যাউতেন না। অথব| 

বাংলাকে 'ভালবামিতে গিয়া! শ্বদেশকে ডুলিতেন না। তিনি বাংলাকে 

ভালবাদিতেন প্রাণ দিয়া, কিন্ত তাহার ভালবালা বাংলার চতুঃসীমার মধ্ো 

আবদ্ধ ছিল ন|। ফ্েশবন্ধুর সময়ে বাংলা স্বরাজ আন্দোলনে নেতৃত্ব 

করিয়াছিল। াহাত দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা আবার নেতৃত্ব 

হারাইয়াছে, কবে ফিরিয়। পাইবে ভগবানই জানেন! 

* সুভাষচল্সের বিভিন্ন পত্র পেকে সংকলিস্চ 
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জন্ম । 
এণ্ট ন্প পরীক্ষায় পাস। 
বি. এ. পরীক্ষায় পাস ও মিছিল লাভিস পরীক্ষ1 
দিবার জন্য বিলাত গমন । 
বারিষ্টার হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন ও কলিকাতা 
হাইকোর্টে এ্যাডন্ডোকেট হিসাঁবে যোগদান । 
প্রথম কাবাগ্রন্থ 'মালঞ্চ” প্রকাশিত । 
পিতখণের দায়ে আদালত কর্ক দেউলিয়া 
ঘোঁষিত। 
বাঁসম্কী দেবর সঙ্গে বিবাহ । 
পুত্র চিররগুনের জন্ম । 
স্বদেশীনগুলী? স্বাপন ও স্বদেশী আন্দোলনে 
যোগদান । 

বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রধান প্রস্তাব 
রচনা । 
রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্রহ্মবান্ধৰ 
উপাধ্যাফ ও বিপিনচন্দ্র পালের মামলায় তাদের 
পক্ষ নমর্থন | 

আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের পক্ষ 
সমর্থন । ডুমরণও মামলা গ্রহণ । 
ঢাক! ঘড়যন্্র মমলায় পুলিন দাসের পক্ষ সমর্থন । 
দ্বিতীয়বার বিলাত গমন ও '“সাগর-সঙ্গীত" রন । 
দেউলিয়। থেকে নিষ্কৃতি লাঁভ। 
মাত! নিস্তারিণী দেবীর যৃত্যু । 
দ্বিজী ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীপক্ষ সমর্থন । 
পিতা ভূুবনমোহন দাশের মৃত্যু । 
নারায়ণ' প্রকাশিত | 
ভারতসচিব মন্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার । 
ভবানীপুর প্রার্দেশিক লম্মিলনের সভাপতি । 
বাঁকিপুর বন্ঈসাহিত্য সশ্মিলনে সাহিত্য শাখার 
সভাপতি । 
বোষ্বাইতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগদান 
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ও দিল্লী কংগ্রেসে রাউলাট কমিটির প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে বতৃতা। 

ময়দানের জনসভায় সত্যাগ্রহের শপথ গ্রহণ, 
ময়মনসিংহে প্রার্দেশিক সন্মিলনীতে যোগদান। 
কংগ্রেস-পরিচালিত জালিয়ানওয়ালাবাগ তাস্ত 
কার্ষে যোগদান। অমৃতসর কংগ্রেসের বাঁধিক 
অধিবেশনে যোগদান এবং নতুন শাসন-সংস্কারের 

বিরুদ্ধে বত্তৃতা ও প্রন্তাব উত্থাপন |. 
কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অদ্নিবেশনে গান্ধীর 
অসহযোগ নীতির বিরোধিতা । 
নাগপুরে কংগ্রেসের পুর্ণ অধিবেশনে ধোগদান ও 
অসহযোগনীতির সমর্থন । 
প্র্যাকটিস ত্যাগ। 
বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ । 

দেশবন্ধুর অধীনে কংগ্রেসে হভাষচন্দ্রের যোগদান । 
সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার। 
আমেদাবাদ্দ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত । 
ছয় মাঁসের জন্য বিনাশ্রমে কারাদণ্ড । 
গয়া কংগ্রেসের সভাপতি । 
মতিলাল নেহরুর সহযোগিতায় “স্বরাজাদদল' গঠন। 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধি- 
বেশনের সভাপতি । ইংরেজী দৈনিক “ফরওয়ার্ড, 
পত্রিক। স্থাপন । নির্বাচনে জয়লাভ ও সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে লর্ড লিটন কর্তৃক নতুন 
শাসন-সংস্কার অনুযায়ী নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের 
জন্য আমন্্রিত। 
কলিকাতা পৌরসভার প্রথম মেয়র নির্বাচিত। 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাজ্যর্দলের প্রথম 
দলপতি । তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ পরিচালনা । 
সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সশ্মিলনীতে ঘোগদান। 
কলিকাতায় নিখিল ভারত স্বরাঁজ্যদ্লের সম্মিলন । 
শেষবারের মতো কংগ্রেমের বেলগণও অধিবেশনে 
যোগদান । 

ফরিদপুর প্রাদেশিক সশ্মিলনীর সভাপতি । 
দাজিলিং-এ মৃত্যু । 



॥ শুদ্ধি-পত্র ॥ 

অনবধানবশত বইটির মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক মুদ্রাকর প্রমাদদ রয়ে গেছে | 
এখানে সেগুলির সংশোধিত রূপ দেওয়া হলো। সন্ভদয় পাঠকবৃন্দ যেন 
পড়বার সময় শুদ্ধি-পঞ্রটি একবার মিলিয়ে নেন। 

শ্রস্থকার | 

পৃষ্ঠা খণ্ড আছে হবে 

৩ ১ম সত্বার সতার 

১০ টা লোককে লেখককে 

১৪ টা নিম্পভ নিপ্রভ 

১০ দিয়াছেন দিয়েছেন 
১৪ রর সভা সতত 

২০ ১ ক্ত্রশক্তির ক্ষাত্রশক্তির 
৩৪ রঃ মানসিক সামাজিক 

৩৪ প্রভার গ্রভাব 

৩৫ রা স্বরণীয় আচরণীয় 

৪১ প্রয়োজনই প্রয়াসই 
৫৬ ঠা এর ৮ 

৬১ ন্ট ্্রাটে 

পণ রঃ খিনি তিনি 

৯৯ ঠা [২০091 10150215003  72091015001)06 

১৪১ ্ প্রধান প্রবীণ 

১১ রি মিছরি মিছরির 

১১০ বণিত রণিত 

১১৪৯ “দাগর-মঙ্গীতে' “সাগর-মন্গীত' 



১৬৯ 

৯৭৩ 

৩৫ 

৮৭ 

৩ 

৯১ 

৯৩ 

৪৪) 

১৩৪ 

দে শবন্ধু 

আছে 

পরিবর্তনের 

জোনাখান 

সংহতিট। 

উঠ্ভিতে 
প্রাতভার 

প্রতিষ্ঠা মত ছিল 

বিশেষ 

কংগ্রেমও 

8180 

9301891 

ঠা 

1১01-00-002120101 

বললেন 

521706 

নিধারণ 

1কন্বদবস্তীকে 

ডমরাও 

উঠিল 
চলছিল। 

মেন 

বাষ্ট্রগুরু 

তোমার 

চালাব। 

সন্ত 

আহ্বান 

তখনো। 

এখানে 

ভাড়ায় 

হবে « 

পরিবতিত 

জোনাধান 

সম্পর্কট। 

উঠতে 

প্রতিভার 

প্রতিষ্টা হদ্ব, এই তার 

কয 

কংগ্রেসে 

216 

[32789], 

15 

[।01)-00-0101:8601 

বলিলেন 

501706 

নিধারণ 

কিন্বদস্তীতে 

ভূমরাও 
উঠিলে 

চলছিল 

ষেন 

রাষ্ট্রগুরু 

তোমরা। 

চালাব? 

সক্রিয় 

আহ্বানে 

কখনে। 

এখনি 

ভাড়া 



১২৬১ 

১৪৭ 

১৫৩ 

১৫৬ 

4, 

১৮ 

১ 

০ 

৩৩ 

৩১ 

দ্বেশবদ্ধু 

আছে 

উদ্বদ্ 

সেখানে 

ছিল 

নাগপুর 
আত্মসমর্থনের 

রকম 

লাভ । 

সবাই 
78020018 

বিদ্রোহীরই 

হন, 

সর্ববাদশসন্মতিক্রমে 

ভারতবর্ষে 

শয়। 

ছু'জনেই 
নিজন্ত 

ধাড়া 

0০01960961০ 

৬111960 

ই'তিহাসেই 
১৯২৩ 

591০0 ? 

0০16020 

9108.) 

চিত্বরঞ্ননও 

রলনার 

বসে 

করলেন? 

১২৭ 

উদ্ধদ্ধ 

যেখানে 

ছিলেন 
নাগপুরে 

আত্মসমর্পণের 

ক্ষেতে 

লাভ, 

সজেই 

179101)0-8 

বিদ্রোহেরই 
হন 
সর্বসম্মতিক্রমে 

ভারতবধ 

নয়, 
ছু'জনই 
নিজন্ব 

ধর 

০013000৮15৮ 

৬111620 

ইতিহাসই 
১৯২৩ 

501৩0. 

৫1০19. 

91)217] 

চিররপ্তন ও 

রসনায় 7 

রকম 

করলেন। 



দবেশবদ্ধু 

আছে 

12) 

আইনসভা, 
£2101005 

(00101001) ০৪10) 

811101)0 

উথাপিতূর্ণ 
দি 

আত্মত 

স্বানীতা 
এখন 

হবে 

1. 

আইনসভা 
£৫10105 

(00021001)ত8810) 

811191)06 

উত্থাপিত পূর্ণ 
দিয়ে। 

| 
1 

আত্মকর্তৃত্ব 
াঁধীনত। 

এমন 

এই পৃষ্ঠার ফুটনোট ১১১ পৃষ্ঠায় বসবে 












